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..بلق 171 عاونا  . 2-3

.ناسنا 172 یبلق  تالاح  . 3-3
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.دنک 226 یمن  هارمگ  ار  یسک  ادخ  مهدزاود :

..تسین 227 هدننک  مامت  قلطم و  ناسنا  هدارا  مهدزیس :

.ناسنا 229 تردق  . 2

: مهن لصف 

..تایح 236 بتارم  لحارم و 

..تایح 236 بتارم  . 1

..تایح 240 لحارم  . 2

..يویند تایح  . 1-2

ص:9

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند 240 یگدنز  ياه  یگژیو  . 1-1-2
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همدقم

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  ُدمحلأ هللا 

یعوضوم ریـسفت  رکف  هب  رون ، ریـسفت  يدـلج  هد  هرود  بلاق  رد  نآ  هئارا  میرک و  نآرق  یبیترت  ریـسفت  ناـیاپ  زا  سپ  یهلا ، لـضف  هب 
: هلمج زا  .دش  هتشادرب  ییاه  ماگ دندرک و  لابند  ار  هار  نیا  ینازیزع  هللادمحب  مداتفا و  نآ  زا  هتفرگرب 

ماما هاگـشناد  رد  هتـشر  نیا  دیتاسا  رظن  ریز  تیریدم و  هتـشر  دشرا  سانـشراک  طسوت  تیریدـم ، رد  هتکن  دصیـس  باتک  لوا ، ماگ 
.قداص

داتـسا یقداصدـمحمریم  رتکد  ياقآ  رظن  ریز  قوقح و  يرتکد  يوجـشناد  طسوت  میرک ، نآرق  رد  قوقح  يامیـس  باتک  مود ، ماـگ 
یـسرد باـتک  ناوـنع  هب  هاگـشناد ، رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  داـهن  طـسوت  صیخلت و  باـتک  نیا  .نارهت  هاگـشناد  قوـقح  هدکـشناد 

.دش هئارا  قوقح  ياه  هدکشناد

.میرک نآرق  لک  ظفاح  فراعم و  يرتکد  يوجشناد  طسوت  یگنهرف ، نایلوتم  نآرق و  باتک  موس ، ماگ 

رما وربآ ، تینما ، ثحب  ریظن  یماظتنا ، یماظن و  ياهورین  رد  يدربراک  ینید  ثحابم  لماش  یماظتنا ، یماظن و  قـالخا  مراـهچ ، ماـگ 
یشزومآ ياه  باتک هدر  رد  پاچ و  یماظتنا  يورین  طسوت  هک  نوناق و ...  يارجا  هوحن  دروخرب ، هویـش  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 

.تفرگ رارق  نازیزع  نآ 
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.دیدرگ رشتنم  هتشاگن و  هاگشناد  رد  يربهر  داهن  شرافس  هب  هک  شزومآ ، قالخا  باتک  مجنپ ، ماگ 

داتسا يراختفا ، رتکد  ياقآ  رظن  ریز  یسایس و  مولع  هتشر  لیصحتلا  غراف  طسوت  میرک ، نآرق  رد  تسایس  يامیس  باتک  مشـش ، ماگ 
.قداص ماما  هاگشناد 

ماما هاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف  زا  یکی  یهلا  ضیف  هلا  حور  ياقآ  باـنج  طـسوت  هک  نآرق ، رد  ناـسنا  يامیـس  باـتک  متفه ، ماـگ 
.تسا هدیدرگ  هضرع  هدامآ  نیودت و  قداص 

لماوع شنیرفآ ، فادها  نآ ، لحارم  ناسنا و  شنیرفآ  نوچمه  یتاعوضوم  تسادـیپ ، نآ  تسرهف  زا  هک  هنوگ  نامه باتک  نیا  رد 
هدارا و تمعن  دوخ ، تقلخ و  قلخ ، قلاخ ، اب  ناسنا  هناـگراهچ  طـباور  تاـقولخم ، ریاـس  اـب  ناـسنا  تواـفت  تداعـس ، يراگتـسر و 

ناهج حور و  تلاصا  ناطیـش ، ناگتـشرف و  اب  ناسنا  هطبار  یهلا ، ياوقت  يراـگزیهرپ و  ترورـض  ناـسنا ، شیاـمزآ  هلئـسم  راـیتخا ،
جارختـسا و بناجنیا ، راثآ  رگید  رون و  ریـسفت  ياه  مایپ تاکن و  ساسا  رب  رگید ، هلئـسم  اههد  لمعلا و  سکع  لمع و  نوناق  يدبا ،

( ّیبر لضف  نم  اذه   ) .تسا هدش  هئارا 

ُهَِثلاّثلا َو  َِکب ، َعَنَـص  ام  َفِْرعَت  ْنأ  ُهَِیناّثلا  َو  َکَّبَر ، َفِْرعَت  ْنأ  اُهلَّوَأ  َعبْرأ : یف  ِساّنلا  َْملِع  ُتْدَجَو  : » دـیامرف یم مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
تخانش . 1 متفای : زیچ  راـهچ  رد  ار  مدرم  زاـین  دروم  ملع  َکـِنید ،» ْنَع  َکُـجِرُْخی  اـم  َفِْرعَت  ْنأ  ُهَِعباّرلا  َو  َکـْنِم ، َدارأ  اـم  َفِْرعَت  ْنأ 

.دنک یم فرحنم  قح  ریسم  زا  ار  ناسنا  هک  یتارطخ  تخانش  . 4 شنیرفآ ، فده  تخانش  . 3 دوخ ، تخانش  . 2 دنوادخ ،

.دیامن يرای  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نخس  نیا  هب  لمع  تهج  رد  ار  هدنناوخ  باتک ، نیا  هعلاطم  تسا  دیما 

یتئارق نسحم 
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مدآ يارجام  ناسنا و  شنیرفآ  لوا : لصف 

هراشا

ناسنا شنیرفآ  . 1

(1 ناسنا /  «. ) ًروُکْذَم ا اًْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناَْسنِْإلا  یَلَع  �یَتَأ  ْلَه  » 

؟ دوبن يرکذ  لباق  يزیچ  هک  تشذگ  راگزور  زا  يا  هرود  ناسنا  رب  ایآ 

: دسرپ یم  دوخ  دـنزرف  زا  ردام  هک  نانچ  .دوش  یم  حرطم  لاؤس  بلاق  رد  یعطق  لئاسم  یهاگ  هتفخ ، نادـجو  ندرک  رادـیب  يارب  * 
ره رب  قیقحت ، هب  ینعی  ...ِناَْسنِْإلا » یَلَع  �یَتَأ  ْلَه  .دـشاب «  یم  دـق »  » يانعم هب  لـه »  » هملک مه  هیآ  نیا  رد  مدادـن ؟ ریـش  وت  هب  نم  اـیآ 

.تسا هدوبن  رکذ  لباق  زیچ  هک  هتشذگ  ینارود  یناسنا 

 « ًروُکْذَم ا اًْئیَش  ْنُکَی  َْمل  .دنک «  رکف  دوخ  دوجو  أشنم  هرابرد  دیاب  ناسنا ، * 

 « ًروُکْذَم ا اًْئیَش  ْنُکَی  َْمل  .تسا «  ثداح  هدیرفآون و  يدوجوم  ناسنا  * 

زا دعب  ًائیـش » نکی  مل  ، » تشادـن دوجو  ادـتبا  تسا : هدرک  یط  ار  یلحارم  هتـشاد و  یلماکت  دـنور  دوخ ، يدوجو  ریـسم  رد  ناسنا  * 
« ًاروکذم ًائیش  نکی  مل   » دوبن يرکذ  لباق  زیچ  مه ، ندمآ  دوجوب 

 « ًروُکْذَم ا اًْئیَش  ْنُکَی  َْمل  .دنک «  یم  دنوادخ  میلست  ار  وا  فرطرب و  ار  ناسنا  رورغ  اه ، فعض  دای  * 
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(3 - 1 نمحرلا /  «. ) َناَْسنِْإلا َقَلَخ  ُن�َمْح … َّرلا  » 

.دیرفآ ار  ناسنا  ...نمحر  دنوادخ 

اه كاخ  نیا  يور  رگا  تسا ؟ هتخیر  ار  اه  كاخ  نیا  یـصخش  هچ  دـسرپ : یم  دـنیبب ، نابایخرد  ار  كاـخ  يرادـقم  ناـسنارگا ، * 
، دشاب تعنـص  تمکح و  اب  هارمه  هدش ، یحارط  كاخ  رگا  تسیک ؟ زا  حرط  نیا  هک  دنک  یم  لاؤس  دوش ، یحارط  يدنب و  لودـج 
، دوش هنامیکح  هناملاع و  ییاـمنرنه  نآ  يور  هچ  ره  تسا و  راگدـیرفآ  هناـشن  هدـیرفآ  .دـنک  یم  لاؤس  حارط  رنه  اـه و  یگژیو  زا 

.تسا راگدیرفآ  تردق  تمکح و  ملع و  هناشن 

/35 و36) روط  «. ) َنُوِنقُوی َال  َْلب  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  اوُقَلَخ  ْمَأ  َنوُِقلاَْخلا .  ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  » 

یمن نیقی  هک ) تسا  نیا  قح   ) هکلب دنا ! هدیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  ایآ  دنشیوخ !؟ راگدیرفآ  دوخ  ای  دنا  هدش  هدیرفآ  چیه  زا  ایآ 
.دنیوج

: تسا هدش  حرطم  ضرف  ود  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  .دنک  یم  حرطم  نایب  نیرت  هداس  بلاق  رد  ار  یفـسلف  ثحابم  نیرت  مهم  نآرق ، * 
دشاب و هدیرفآ  ار  نتشیوخ  شدوخ  ناسنا  هک  نآ  مود  ٍءْیَش » ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  دشاب « ، هدش  هدیرفآ  تلع  نودب  ناسنا  هک  نآ  یکی 

ندوب تلع  هنوگچ  هدوبن ، هک  یناسنا  دـهاوخ ، یم  تلع  يا  هدـیدپ  ره  تسا و  هدـیدپ  ناسنا  اریز  تسا ؛ لاـحم  ًـالقع  ضرف  ود  ره 
« ؟ تسا هدروآ  دوجوب  ار  دوخ  هرابود  هنوگچ  هدوب ، رگا  هدـش و  دوخ  یتسه  ببـس  هنوگچ  سپ  هدوبن ، ناسنا  رگا  دوش !؟ یم  دوخ 

 « َنوُِقلاَْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ 

« ...ِتاَواَمَّسلا اوُقَلَخ  ْمَأ  َنوُِقلاَْخلا .  ُمُه  ْمَأ  .شیوخ «  ریغ  راگدیرفآ  هن  تسا  شیوخ  راگدیرفآ  هن  ناسنا  ایآ 
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شنیرفآ أشنم  . 2

تاریبعت ناسنا  شنیرفآ  أشنم  دروم  رد  نآرق  تسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  يزیچ  هچ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  یـسانش  ناسنا  ثحاـبم  زا  یکی 
: دراد ینوگانوگ 

« بارت نم  مکانقلخ  ّانا   » .كاخ . 1

« نیط نم  مکقلخ   » .بآ اب  هتخیمآ  كاخ  . 2

« نونسم ٍءامح  نم   » .وبدب لِگ  . 3

« راّخفلاک لاصلص  نم   » .هدیکشخ لِگ  . 4

، دنهدب تبسن  اهنآ  زا  مادکره  هب  ار  هدیدپ  نآ  رگا  دشاب ، هدمآ  دوجوب  نوگانوگ  لماوع  لحارم و  ای  ازجا  زا  يزیچ  یتقو  حیـضوت :
، تشون نم  يوزاب  تشون ، نم  چم  تشون ، نم  ناتـشگنا  دـنیوگب : ای  تشون  چـگ  دـنیوگب : رگا  .مسیون  یم  نم  ًالثم  .تسا  حـیحص 

كاخ ای  بآ  زا  ناسنا  دیوگ : یم  هک  یتایآ  اذـل  تسا ، تسرد  یظاحل  هب  همه  همه و  تشون  مداوس  تشون ، محور  متـشون ، مدوخ 
.دنرادن یضراعت  مه  اب  دوب  هفطن  ای  لگ  ای 

7 و8) هدجس /  «. ) ٍنیِهَم ٍءاَم  ْنِم  ٍَهلاَلُس  ْنِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث  ٍنیِط .  ْنِم  ِناَْسنِْإلا  َْقلَخ  َأََدبَو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  » 

تسپ بآ  زا  يا  هراصع  زا  ار  وا  لسن  ياقب )  ) سپس .درک  زاغآ  لِگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  دیرفآ و  وکین  دیرفآ  ار  هچ  ره  هک  یـسک 
.دومرف ررقم  رادقم  یب  و 

هفطن زا  ناسنا  شنیرفآ  هراب  رد  هبترم  هدزاود  نآرق ، ٍنیِهَم »  ٍءاَم  ْنِم  ٍَهلاَلُـس  .تسا «  مرپسا  لولـس و  کی  اهنت  دوش ، یم  هفطن  هچنآ  * 
.ددرگن ربکت  رورغ و  راچد  ناسنا  یفرط  زا  مه  دزاس و  یم  ناسنا  هفطن  زاوا  هک  دوش  مولعم  دنوادخ  تردق  مه  ات  تسا  هدرک  دای 
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 « ٍنیِهَم ٍءاَم  ْنِم  ٍَهلاَلُس  ْنِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث  ٍنیِط .  ْنِم  ِناَْسنِْإلا  َْقلَخ  َأََدبَو  .تسا «  توافتم  مدآ  ینب  شنیرفآ  اب  مدآ  ترـضح  شنیرفآ  * 
( .دندش هدیرفآ  بآ  هفطن و  زا  وا  لسن  یلو  دوب ؛ كاخ  زا  مدآ  ترضح  شنیرفآ  )

شنیرفآ لحارم  . 3

«. ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  �َیلِإ  ٍنیِکَم .  ٍرا  َرَق  ِیف  ُهاَْنلَعَجَف  ٍنیِهَم .  ٍءاَم  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْملَأ  »

(22 - 20/ تالسرم  ) .نیعم یتدم  ات  .میداد  رارق  راوتسا  یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپ  .میدرکن  قلخ  تسپ  یبآ  زا  ار  امش  ام  ایآ 

نامز همانرب ، حرط و  داوم ، نیمأت  فده ، ندوب  صخـشم  هلمج : زا  تسا ، زاین  دروم  یطیارـش  مزاول و  لوصحم ، کی  دـیلوت  يارب  * 
.تسا هدش  ارجا  ینیب و  شیپ لحارم  نیا  همه  ناسنا  شنیرفآ  رد  .حالصا  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  ارجا ، لحارم  يدنب 

« نودبعیل ّالا  سنالا  ّنجلا و  تقلخ  ام  و   » .ناسنا يونعم  يرایتخا و  لماکت  فده :

 « ٍنیِهَم ٍءاَم  ْنِم  .هفطن «  بارت و  هیلوا : داوم 

 « ٍنیِکَم ٍرا  َرَق  ِیف  دیلوت « : لحم 

،...« هغضم هقلع ، هفطن ، : » دیلوت همانرب  حرط و 

 « ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  �َیلِإ  يدنب « : نامز 

« يدهلل انیلع  ّنا   » و لیبسلا » هانیده  ّانا  : » ینوریب لرتنک  اب  هارمه  اهاوقت ،» اهروجف و  اهمهلاف  : » ینورد يزیر  همانرب 

«. مهتشیعم مهنیب  انمسق  نحن  : » دیلوت زا  سپ  تامدخ 

«. میحر روفغ  ّهنا  «، » هبوتلا لبقی  : » حالصا ریمعت و 

هک تسا  هدرک  یحارط  بآ  هرطق  کی  يور  رب  یگدـیچیپ  همه  نآ  اـب  ار  ناـسنا  شنیرفآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تقلخ  راـکهاش  * 
 « ٍنیِهَم ٍءاَم  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  .درادن «  ار  نآ  يور  رب  یحارط  ناوت  يدنمرنه  چیه 
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هدحاو سفن  زا  ناسنا  شنیرفآ  . 4

(1 اسن /  «. ) ...ًءاَِسنَو ًرِیثَک ا  ًالاَج  اَمُْهنِم ِر  ََّثبَو  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّب  اوُقَّتا َر  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

، ود نآ  زا  دیرفآ و  وا  سنج )  ) زا زین  ار  شرسمه  دیرفآ و  سفن  کی  زا  ار  امش  هک  سک  نآ  دینک ، اورپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم ! يا 
.تخاس هدنکارپ  نیمز ) يور  رد   ) ار يرایسب  نانز  نادرم و 

 « ٍهَدِحاَو ٍسْفَن  .تسا «  یکی  هایس  دیفس و  نز و  درم و  اه ، ناسنا  همه ي  سنج  * 

 « ٍهَدِحاَو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  .تسا «  عونمم  ...و  یمیلقا  ینابز ، يداژن ، ضیعبت  عون  ره  سپ  دنعون ، کی  زا  اه  ناسنا  همه ي  * 

« ...ًالاَج اَمُْهنِم ِر  ََّثبَو  .دنردام «  ردپ و  کی  زا  خیرات ، لوط  رد  اه  ناسنا  همه ي  * 

نادـنزرف دـیوگ : یم  هک  تسا  یتایاور  تسا ، گنهامه  نآرق  اب  هچنآ  تسا ، عون  دـنچ  مدآ  نادـنزرف  جاودزا  هرابرد ي  تایاور  * 
.دندرک جاودزا  رگیدکی  اب  مدآ 

وا يرگتروص  ناسنا و  شنیرفآ  . 5

 «. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ٰ-َه  َلِإ َال  ُءاَشَی  َْفیَک  ِماَح  ْرَْألا  ِیف  ْمُک  ُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  »

، تسا میکح  ریذپان و  تسکش  رداق  هک  وا  زج  دنک ، یم  يرگتروص  اه  محر  رد  دهاوخ  یم  هک  هنوگنآ  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا 
(6 نارمع / لآ   ) .تسین يدوبعم 

 « ْمُک ُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  .تسوا «  تسدب  اهنت  ردام ، محر  رد  ناسنا  يرگتروص  * 

 « ْمُک ُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  .مینکن «  شنزرس  هفایق  لکش و  رطاخب  ار  رگیدکی  تسادخ ، تسدب  اه  يدنب  تروص  هک  لاح  * 

 «. ُریِصَْملا ِْهَیلِإَو  ْمُک  َرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُک  َرَّوَصَو  ِّقَْحلِاب  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  » 

( همه  ) تشگزاب داد و  رارق  وکین  ار  امش  تروص  درک و  يرگتروص  ردام ) محر  رد   ) ار امـش  دیرفآ و  قح  هب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ 
(3 نباغت /  ) .تسوا يوس  هب 
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ار وا  فدـه ، هب  ندیـسر  هار  رد  هک  ییاهزیچ  هب  ار  ناـسنا  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  ْمُک »  َرَوُص  َنَسْحَأَـف  تروص «  نسُح  زا  روظنم  * 
ییابیز بجوم  اهنآ  بسانت  بیکرت و  هتفرگ و  رارق  بسانم  ياج  رد  مادـک  ره  ناسنا  ندـب  ياـضعا  .دومن  زهجم  دـنک ، یم  کـمک 
یـصاخ ییابیز  دنراد و  هدهع  هب  ار  مشچ  زا  تظافح  هفیظو  هک  وربا  کلپ و  هژم ، .تسا  هدیدرگ  وا  تروص  هژیو  هب  ناسنا و  مادـنا 

هب مه  نآ  نتفگ ، ای  ندروخ  ماگنه  هب  اهنت  دنتـسه ، نادـند  نابز و  نابهگن  ناهد و  نابرد  هک  اه  بل  .دـنا  هدیـشخب  ناـسنا  هرهچ  هب 
.دوش یم  هتسب  زاب و  زاین ، دروم  رادقم 

نیرتهب و نآ  يور  رب  دـیرفآ و  ماحرالا » یف  ، » یناملظ کیرات و  یهاـگراک  رد  و  نیهَم » ءاـم  ، » زیچاـن یبآ  زا  ار  ناـسنا  دـنوادخ  * 
« مکروص نسحاف   » .داد رارق  ار  اهیرگتروص  نیرتابیز 

هدیسرپ دش ، کیمارس  ای  رجآ  تشخ و  هب  لیدبت  كاخ  رگا  اما  تسین ؛ ییامنرنه  دشاب ، هدش  هتخیر  ییاجرد  كاخ  يرادقمرگا  * 
.تسا رتشیب  نآ  هدنزاس  رنه  هک  دوش  یم  مولعم  دشاب ، رت  فیرظ  رتشیب و  راک  هچ  ره  تسا ؟ هتخاس  یسک  هچ  ار  نیا  هک  دوش  یم 

8 و 9) دلب /  «. ) ِْنیَتَفَشَو اًناَِسلَو  ِْنیَْنیَع .  َُهل  ْلَعَْجن  َْملَأ  » 

.بل ود  نابز و  کی  و  میدادن ؟ رارق  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ 

.داد رارق  اه  ناوختسا  زا  یلادوگ  نایم  رد  ار  نآ  هاگیاج  تسا : هداد  رارق  ظفاحم  دنچ  مشچ ، يارب  دنوادخ  * 

هنابـش ره  .تسا  تروص  يوس  ود  هب  قرع  فارحنا  يارب  یناشیپ  طوطخ  نابیاس و  وربا ، .تسا  مشچ  شـشوپ  کـلپ ، ناـبرد و  هژم ،
.دشاب هتشاد  زاین  یصاخ  ِمیظنت  ای  ملیف و  هب  هک  نآ  نودب  دریگ ، یم  یگنر  سکع  رازه  اه  هد  زور 
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میکح و يرگ  هزجعم  تردـق  هناشن  دـنک ، یم  يرادرب  ملیف  يرادربسکع و  لاس  اه  هد  هدـش و  هتخاس  هیپ  زا  هک  ینیبرود  دوجو  ایآ 
!؟ تسین میدق 

طابترا هلیـسو  نابز ، جراخ و  ناهج  اب  ناـسنا  طـبار  مشچ ، .تسا  قشع  ییاـبیز و  بدا و  بجعت و  بضغ و  هفطاـع و  رهظم  مشچ ،
.تسا یعامتجا  یگنهرف و  یملع و  تالدابم  هلیسو  نیرت  یمومع  نیرت و  هداس  نیرت و  نازرا  نیرتهب و  اهناسنا و  رگید  اب  ناسنا 

ای وگدنلب  قیرط  زا  هک  يدرگاش  اب  دـنک  هاگن  وا  مشچ  رد  دـنیبب و  ار  داتـسا  هک  يدرگاش  توافت  .تسا  نارگید  رد  ذوفن  هار  مشچ ،
.تسا رایسب  دونشب ، ار  ینخس  راون 

راثآ زا  اه ، هجهل  نابز و  عونت  .دنوش  یمن  هتخاس  فورح  زا  يرایـسب  اهنآ  يراکمه  نودب  دـنزاس و  یم  ار  هملک  مه  اب  بل ، نابز و 
.تساه هزم  صیخشت  ندیشچ و  هلیسو  نینچمه  نابز  .درادن  یتیدودحم  تالمج  تاملک و  قلخ  رد  ناسنا  .تسادخ  تردق 

بلاق نیرتهب  رد  ناسنا  شنیرفآ  . 6

4 و 5) نیت / «. ) َنِیِلفاَس َلَفْسَأ  ُهاَنْدَد  َُّمث َر  ٍمیِْوقَت .  ِنَسْحَأ  ِیف  َناَْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  » 

.میدنادرگزاب هلحرم  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپس  .میدیرفآ  ماظن  ماوق و  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام  انامه 

، دنک نینچ  سک  ره  هک  دشاب  یهلا  هیلوا  ترطف  زا  اه  ناسنا  زا  یهورگ  نتـشادرب  تسد  دارم  دیاش  َنِیِلفاَس »  َلَفْـسَأ  ُهاَنْدَد  َُّمث َر  * » 
.دوش یم  باذع  تواقش و  راتفرگ  دهد و  یم  رارق  اه  هاگیاج  نیرت  تسپرد  ار  وا  دنوادخ 

« ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناَْسنِْإلا  اَنْقَلَخ   » .دراد يرترب  تادوجوم  همه  رب  شنیرفآ  رد  ناسنا  * 

« انددر ...انقلخ   » .تسا مکاح  ناسنا  ماجرف  زاغآ و  رب  دنوادخ  * 
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َُّمث َر ٍمیِْوقَت .  ِنَسْحَأ  ِیف  َناَْسنِْإلا  اَنْقَلَخ   » .دوش یم  عقاو  یگدـنز  لحارم  یطرد  وا  طوقـس  درادـن و  یتساک  تقلخ  لصارد  ناـسنا  * 
« َنِیِلفاَس َلَفْسَأ  ُهاَنْدَد 

نانچ « ) َنِیِلفاَس َلَفْسَأ  ...ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  .دشاب «  رت  تسپ  زین  تادوجوم  همه  زا  دناوت  یم دشاب ، قولخم  نیرترب  دناوت  یم هک  یناسنا  * 
( ّلضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  : » دیامرف یم  زین  رگید  تایآ  رد  هک 

ُنَسْحَأ -ُه  َّللا َراَبَتَف َك  َرَخآ  اًْقلَخ  ُهاَنْأَْشنَأ  َُّمث  اًمَْحل  َماَظِْعلا  اَنْوَسَکَف  اًماَظِع  َهَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  »
(14 نونمؤم / «. ) َنیِِقلاَْخلا

، هفطن زا  سپـس  .میداد  رارق  راوتـسا  یهاگیاج  رد  هفطن  تروص  هب  ار  وا  سپـس  .میدـیرفآ  لِگ  زا  يا  هراصع  زا  ار  ناسنا  ام  انامه  و 
میدروآ و رد  ییاـه  ناوختـسا  تروص  هب  ار  تشوگ  هراـپ  میتخاـس و  یتـشوگ  هراـپ  ار  نوخ  هتخل  هاـگ  نآ  میدـیرفآ ، ینوـخ  هتخل 
هک يدنوادخ  تسا ، میظعت  میرکت و  هتـسیاش ي  سپ  میداد ، يا  هزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  میدـناشوپ ، تشوگ  اب  ار  اه  ناوختـسا 

.تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب 

ْدََقل  » .رتشیب تدابع  نامیا و  تیوقت  يارب  تسا  يا  هنیمز  دنوادخ ، فطل  تردق و  هب  هجوت  ناسنا و  ياه  فعض  اه و  هتـشذگ  دای  * 
« اَنْقَلَخ

«... هقلع هفطن .  نیط .   » .تسا هتفرگ  ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  ناسنا  شنیرفآ  * 

« ُهانْأَْشنَأ اَنْوَسَکَف .  اَنْقَلَخَف .   » .تسا دنوادخ  رظن  ریز  شنیرفآ ، لحارم  مامت  * 

دای َنیِِقلاَْخلا »  ُنَسْحَأ  -ُه  َّللا َراَبَتَف َك  هلمج « ، اب  نآ  زا  دنوادخ  هک  یتفگـش  رایـسب  شنیرفآ  مکقلخ » : » دیرفآ ار  ناسنا  دنوادخ ، * 
هیلع اـضر  ماـما  هدوـمرف  هب  َنیِِقلاَْـخلا » ُنَسْحَأ   » زا دارم  تسا ، هتفر  راـک  هب  نآ  رد  یحارط  تـفارظ و  ییاـمنرنه و  هنوـگ  هـمه درک و 

َنِم ْمَُکل  ُُقلْخَأ  : » دنیرفآ یم  دنوادخ  فرط  زا  یسیع  ترضح  ًالثم  هداد ، زین  نارگید  هب  ادخ  ار  ندیرفآ  تردق  هک  تسا  نآ  مالسلا 
: هلمج زا  تسا  رایسب  دنوادخ  ندوب  قلاخ  نیرتهب  لئالد  ِْریَّطلا » ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا 

.تسا یمئاد  وا  تیقلاخ  فلا )
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.درادن یصاخ  يایشا  هب  تیدودحم  ب )

.تسا دودحمان  نآرد  عونت  ج )

.دزاس یم  ار  نیرت  مهم  زیچ  نیرت  هداس  زا  د )

.دشاب یم  شدوخ  زا  شا  هیلوا  داوم  ه )

.دنک یمن  دیلقت  نتخاس  رد  و )

.درادن هار  وا  رد  دیدرت  ینامیشپ و  ز )

.تسا رادفده  شیاه  هتخاس  مامت  دنیرفآ و  یم  تمحر  ساسا  رب  ح )

.تسا گنهامه  یتسه  ماظن  اب  وا  هتخاس  ط )

: تسا نیرتهب  دنوادخ  ياهراک  مامت  * 

« َنیِِقلاَْخلا ُنَسْحَأ  -ُه  َّللا َراَبَتَف َك  : » تسا نیرتهب  وا  شنیرفآ 

« ثیدحلا نسحا  لّزن  : » تسا نیرتهب  وا  نآرق  باتک 

« صصقلا نسحا  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  هصق 

« ینسحلا ءامسالا  هللاو  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  مان 

« ینسحلا ءازج  هلف  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  شاداپ 

« ینسحلا هللادعو  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  هدعو 

« ًامکح هللا  نم  نسحا  نم  و  : » تسا نیرتهب  وا  مکح 

: ًالثم .مینک  باختنا  ار  اه  نیرتهب  اهراک ، مامت  رد  هک  تسا  هتساوخ  زین  ام  زا  دنوادخ 

« نسحا یه  یّتلا  اولوقی  : » میئوگب ار  نخس  نیرتهب  راتفگ ، رد  - 

« ًالمع نسحا  : » میهد ماجنا  ار  نیرتهب  لمع ، رد  - 

« نسحا یه  یتلاب  عفدا  : » میشاب هتشاد  ار  راتفر  نیرتهب  دروخرب ، رد  - 
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« نسحا یه  یتلاب  مهلداج  : » مینک باختنا  ار  هویش  نیرتهب  وگتفگ ، هلداجم و  رد  - 

ص:22
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« نسحاب اّویحف  : » میشاب هتشاد  ار  شور  نیرتهب  رکشت ، يرازگساپس و  رد  - 

« هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  : » مینک لمع  باختنا و  ار  نیرتهب  اه  هدینش  نایم  رد  - 

« نسحا یه  یتلاب  ّالا  میتیلا  لام  اوبرقت  ال  : » مینک لمع  هویش  نیرتهب  اب  میتی ، لام  رد  فرصت  رد  - 

« هغبص هللا  نم  نسحا  نم  و  : » میهد یهلا  یگنر  ار  دوخ  لمع  تین ، نیرتهب  اب  هزیگنا ، رد  - 

: ناسنا تادیلوت  اب  دنوادخ  ياه  هدیرفآ  توافت  * 

یش ء» ّلک  قلخ   » .دنیرفآ یم  ار  زیچ  همه  دنوادخ  اما  دراد ؛ دیلوت  اه  هنیمز  یضعبرد  دودحم و  ناسنا  تادیلوت  - 

« قحلاب ضرالا  تاومسلا و  هللا  قلخ   » .تسا هدیرفآ  دنمفده  ار  زیچ  همه  دنوادخ  اما  تسا ؛ وغل  یهاگ  ناسنا  تادیلوت  - 

« ردقب هانقلخ  یش ء  لک  انا   » .تسا هزادنا  هب  دنوادخ  شنیرفآ  اما  تسا ؛ طیرفت  طارفا و  ناسنا  تادیلوت  رد  - 

قلخلا نع  انک  ام  و   » .دوش یمن  لفاغ  شتاقولخم  زا  زگره  دـنوادخ  اما  درادـن ؛ دـیلوت  زا  یتراظن  دـیلوت  زا  سپ  ًـالومعم  رگدـیلوت  - 
« نیلفاغ

« بوغل نم  انّسم  ام   » .دوش یمن  هتسخ  شنیرفآ  زا  زگره  دنوادخ  اما  دوش ؛ یم  لسک  هتسخ و  دیلوت  زا  یهاگ  ناسنا  - 

« نیجوز انقلخ  یش ٍء  لک  نم  و   » .تسا هدومن  نیمضت  ار  تادوجوم  ياقب  تیجوز ، قیرط  زا  دنوادخ  - 

« يده مث  هقلخ  یش ء  لک  یطعا   » .دنک یم  ینیوکت  تیاده  ار  دوخ  ياه  هدیرفآ  همه  ادخ ، - 
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« ریصملا هیلا  ...ضرالا  تاومسلا و  قلخ   » .دندرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  تیاهن  رد  اه ، هدیرفآ  همه  - 

کی یـسک  یتقو  .یقولخم  نیرتهب  وت  ینعی  َنیِقلاْخلا » ُنَسْحَأ  ، » مقلاخ نیرتهب  دـیوگ : یم  ناسنا  تقلخرد  دـنوادخ  یتقو  حیـضوت :
یم هاگن  شنامتخاس  هب  رامعم  یتقو  .تسا  یلاق  نیرتهب  متفاب ، هک  نیا  ینعی  مفاب ، یلاق نیرتهب  تفگ : یلاق  هدنفاب ي  تفاب و  ار  یلاق 

هب ار  نامتخاس  نیرتهب  دیوگ : یم  دـعب  َنیِقلاْخلا .» ُنَسْحَأ   » .تسا نامتخاس  نیرتهب  انب  نیا  ینعی  مرامعم ، نیرتهب  دـیوگ : یم  دـنک و 
.مداد وت  هب  ار  نامتخاس  نیرتهب  ینعی  میوقت ، نسحا  ( 4 نیت / «. ) میْوقَت ِنَسْحَأ  یف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » مداد وت 

اه توافت  دوجو  ناسنا و  شنیرفآ  . 7

ِِهلْضَف ْنِم  -َه  َّللا اُولَأْساَو  َْنبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِنِللَو  ِءاَسّ اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاَج  ِّرِلل  ٍضَْعب  �یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  -ُه  َّللا َلَّضَف  اَم  اْوَّنَمَتَت  َالَو  » 
(32 ءاسن / «. ) اًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناَک  -َه  َّللا َّنِإ 

، دنا هدروآ  تسدب  هچنآ  زا  نادرم  يارب  .دینکن  وزرآ  هداد ، رارق  رگید  یضعب  رب  امش  زا  یضعب  يرترب  ببـس  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و 
دیهاوخب دنوادخ  لضف  زا  تداسحو ) وزرآ  ياج  هب   ) دشاب و یم  يا  هرهب  دنا ، هدرک  بسک  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  تسا و  يا  هرهب 

.تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک 

هب کشزپ  رگا  ًالثم  تسا ؛ ملظ  یهاگ  شزرا و  یهاگ  يواست  یلو  تسا ؛ شزرا  اج  همه  تلادـع  .تسا  يواـست  زا  ریغ  تلادـع ، * 
نآ تلادع  .تسین  تلادع  اما  تسه ؛ يواست  دهدب ، هرمن  عون  کی  نادرگاش  همه  هب  ملعم  ای  دـهدب ، وراد  عون  کی  اه  ضیرم  همه 
قح تالامک  اه و  تقایل  ساسا  رب  نتـشاذگ  توافت  اریز  دـشاب ؛ توافت  هچرگ  میهدـب ، شقاقحتـسا  ساسا  رب  سک  ره  هب  هک  تسا 
یلو میهد ؛ حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  سفن  ياوـه  ساـسا  رب  لـیلد و  نودـب  هک  تسا  نآ  ضیعبت  .تـسا  مـلظ  ضیعبت  اـما  تـسا ؛

حیجرت يرگید  رب  ار  یکی  اهرایعم  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  توافت 
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يا هدع يارب  ُرپ و  يا  هدع يارب  رگا  دنراد ، ناویل  روج  کی  همه  دننک و  میسقت  ار  نآ  دنهاوخ  یم تسا و  ریـش  يرادقم  الثم  میهد ؛
هک تسا  نیا  توافت »  » اما تسا ؛ ملظ  سپ  تسا ، يواسم  تازایتما  طیارش و  نوچ  تسا ؛ ضیعبت »  » نیا .دنزیرب  رتمک  فصن و  رگید 
یم رتم  کی  یمود  يارب  رداچ و  رتم  هس  یلوا  يارب  رازاب ، دـنور  یم  .هلاس  راهچ  کـی  دراد و  هلاـس  هدزناـپ  يرتخد  کـی  یـصخش 

.تسا قح  تلادع و  تسا و  توافت »  » نیا درخ ،

کی يازجا  ندـب و  کی  ياضعا  .تساجبان  سک  همه  زیچ و  همه  ندوب  ناسکی  يانمت  یلو  تشاد ؛ تلادـع  يوزرآ  دـیاب  نیاربانب 
قبط هدـیرفاین ، ناسکی  ار  همه  دـنوادخ ، رگا  .تسا  هنامیکح  اهنآ  توافت  اما  دـنا ؛ توافتم ییاراک  لکـش و  سنج و  رظن  زا  نیـشام 

ریدقت میسقت و  هب  دیاب  ...و  رمع  شوه ، نایب ، دادعتـسا ، ییابیز ، تیـسنج ، لثم  تسین ، ام  تسدب  هک  يروما  نیاربانب  .تسا  تمکح 
تواضق دـیابن  میدـیمهفن ، ار  يزیچ  تمکح  لیلد و  مه  ییاج  رد  رگا  میناد ، یم  میکح  لداـع و  ار  ادـخ  هک  اـم  .دوب  یـضار  یهلا 

، یتمعن ره  ینوزف  اب  هک  ارچ  میزرو ، دـسح  اه  تمعن  نیا  ناگدـنراد  رب  ای  میـشاب و  هتـشاد  میکح  دـنوادخ  هب  هنـالهاج  هنـالوجع و 
.تسا هارمه  شنداد  تسد  زا  مغ  اب  یتمعن ، ره  ندمآ  دوش و  یم  رتشیب  تیلوئسم 

«. اًلیِضْفَت ُرَبْکَأَو  ٍتاَج  َرَد  ُرَبْکَأ  َرِخْآَللَو ُه  ٍضَْعب  �یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنا  »

(21 ءارسا /  ) .تسا رتدنمشزرا  رتگرزب و  ترخآ ، تاجرد  ًاعطق  میداد و  يرترب  رگید  ضعب  رب  ار  نانآ  زا  یضعب  هنوگچ  هک  رگنب 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  روط  ناـمه  .دراد  دوـجو  یگرزب  ياـه  يرترب  تسین و  ناـسکی  ترخآ ، رد  همه  هاـگیاج  * 
.تسا تشهب  لها  لقع  رادقم  هب  تشهب ، تاجرد  دومرف :
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اًضَْعب ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاَج  َرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  اَنْعَف  َرَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  َّکِب  َتَمْح َر  َنوُمِسْقَی َر  ْمُهَأ  »
(32 فرخز / «. ) َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َّکِب  ُتَمْح َر  َرَو  ای  ِرْخُس 

یگدنز رد  ار  نانآ  تشیعم  ام  هک  یلاح  رد  دننک  یم  میسقت  دوخ ) نایم   ) ار ربمایپ ) نییعت  دروم  رد   ) تراگدرورپ تمحر  نانآ  ایآ 
میداد يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  اه  ناسنا  یضعب  تاجرد  و  توبن ) يالاو  ماقم  ياطعا  هب  دسر  هچ  ات   ) میا هدرک  میـسقت  ناشنایم  ایند 

.تسا رتهب  دنزودنا ، یم  نانآ  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  تمحر  دنریگ و  تمدخ  هب  ار  رگید  یخرب  نانآ  زا  یخرب  ات 

: هلمج زا  تسا ، یتازایتما  هب  هجوت  ابرگید  یخربرب  اه  ناسنا  یخرب  نتفای  يرترب  * 

فطل اـهنیا  هـک  تـسا  نآ  لاـثما  ییاـیفارغج و  یگداوناـخ ، طیارـش  قوذ ، اهدادعتـسا و  يرکف ، یمـسج ، راـتخاس  رد  يرترب  ـالوا ؛
دراد و لابند  هب  ار  رگیدمه  هب  تمدـخ  رگیدـکی و  هب  زاین  ساسحا  ببـس  رما  نیا  تسا و  شیامزآ  تیلوئـسم و  اب  هارمه  دـنوادخ ،

« تاجرد ضعب  قوف  مهضعب  انعفر   » .درادن یشقن  يرترب  نیا  رد  ناسنا  .دوش  یم  لیکشت  هعماج  هلیسو  نیدب 

ملعلا اوتوا  نیذـّلاو  مکنم  اونمآ  نیذـّلا  هللا  عفری  : » هیآ ریظن  دـنک ، یم  اـطع  ناـسنا  شـالت  ساـسا  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يرترب  اـیناث ؛
.دهد یم  يرترب  دنتفر ، نامیا  ملع و  غارس  هب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هک  تاجرد »

رامثتـسا و ببـس  هن  دـشاب ، یـضعب  طسوت  یـضعب  مادختـسا  نواعت و  یگتـسویپ و  ببـس  دـیاب  تسا  مدرم  نایم  هک  ییاه  توافت  * 
.دنک مادختسا  ار  اهنآ  دریگ و  راک  هب  ار  رگید  هورگ  اه  ناسنا  زا  یهورگ  ینعی  ًایرخُس »  » .نارگید ریقحت  یشورفرخف و 

عّقوت هن  تسا ، یهلا  هدارا  هزوح  رد  ربمایپ  باختنا   ) .دنکن رتزارد  شیوخ  میلگ  زا  ار  اپ  دنادب و  ار  دوخ  هاگیاج  ردق و  دیاب  ناسنا  * 
« ّکبر تمحر  نومسقی  مها  ( » مدرم راظتنا  و 
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« ّکبر تمحر   » .تسوا تمحر  فطل و  تسه ، هچ  ره  درادن ، یبلط  دنوادخ  زا  یسک  * 

اب دننک و  زاین  ساسحا  رگیدکی  هب  مدرم  ات  هداد  رارق  ییاه  توافت  دوخ  میکح  يادخ   ) .تسین شیب  یلایخ  یتاقبط ، نودـب هعماج  * 
« تاجرد ضعب  قوف  مهضعب  انعفر  ( » .دننک دشر  عامتجا  هیاس  رد  رگیدکی  هب  کمک 

ًاـضعب مهـضعب  ذختیل   » .تسا عورـشم  زاجم و  يرما  رگید ، یـضعب  طسوت  اه  ناسنا  یـضعب  مادختـسا  نتفرگ و  ریجا  ندش و  ریجا  * 
مهـضعب ذـختیل   » .تسا یناسنا  فلتخم  ياهورین  ناوت  زا  يریگ  هرهب  نواعت و  هب  هتـسباو  ملاس ، داصتقا  رادـیاپ و  هعماـج ي  ًاـّیرخس »

« ًاّیرخس ًاضعب 

رد یلبنت ، تلاسک و  زا  زیهرپ  شالت و  شـشوک و  اب  دیاب  يرایتخا ، دراوم  رد  .میناوخ  یم  هغالبلا  جـهن  رد  ار  تقیقح  نیا  حیـضوت :
، تسین ام  تسدب  هک  يدراوم  رد  دادن و  نارگید  هب  رامعتسا  رامثتسا و  هزاجا ي  دیـسر و  لالقتـسا  ترثک و  توق و  هب  ملاس  یتباقر 

يا هعماج  دنـشاب : ناسکی  همه  رگا  اریز  تسناد ؛ هعماج  یگتـسویپ  نواعت و  كرحت و  شیامزآ و  دشر و  رب  لیلد  ار  اه  توافت  دیاب 
.دوش یمن  لیکشت 

ناسنا رد  راثیا  تعاجش و  تواخـس ، الثم  دوش ؛ یمن  افوکـش  یناسنا  تافـص  اهناسنا ، همه  ندوب  ناسکی  تروص  رد  رگید  فرط  زا 
یم دـنویپو  دـنک  یم  تکرح  نارگید  اب  هک  یناسنا  .دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  اـه  بیـشن  زارف و  يـالبال  رد  ناـسنا  .درک  یمن  دـشر 

.فیعـض يرگید  تسا و  يوق  یکی  یتـقو  دراد ؟ ملح  یـسک  هچ  تسا و  قـالخا  اـبرباص  یـسک  هچ  هک  دـیمهف  ناوت  یمن  دروـخ ،
ملع نازیم  کی  هب  همه  رگا  .يوق  رد  ششخب  تفص  دوش و  یم  افوکـش  ریقف  رد  ربص  تفـص  .کمک  يوق  دنک و  یم  ربص  فیعض 
یمن افوکش  یتافص  .دوش  یمن  لیکشت  يا  هعماج  بیترت  نیا  هب  .يداتسا  هن  دراد و  دوجو  يدرگاش  هن  رگید  دنشاب ، هتشاد  شناد  و 

دوجو هب  نواعت  .دوش 
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ار اهراک  زا  یلیخ  دناوت  یمن  دنلب ، ناسمه و  تشگنا  جنپ  اب  ناسنا  ما ؟ هداتفا کت  نم  ارچ  دیوگب : تصَش  تشگنارگا  .دمآ  دهاوخن 
، دنـشاب مه  لثم  همه  رگا  .دـننک  یم  يراکمه  مه  اب  دـنراد ، تواـفت  یتقو  اـه  تشگنا  .تفرگ  تسد  لـیب  ناوت  یمن  دـهد ، ماـجنا 

.دیآ یمن دوجوب  يراکمه  نواعت و 

رد .مورب  الاب  نم  دیایب و  نییاپ  انیس  یلعوب  الاب ؟ انیـس  یلعوب  مشاب و  نییاپ  نم  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  الاح  مدرک ، لوبق  ار  توافت 
رس لاکشا  تسا ؟ شیاج  رس  لاکشا  ای  دوش  یم  لح  لاکشا  ایآ  دش ، امش  انیس  یلعوب  يدش و  انیـس  یلعوب  امـش  رگا  تروص ، نیا 

سک ره  دشاب و  الاب  سک  ره  متـسه ؟ نییاپ  نم  ارچ  هک  دنک  یم  ضارتعا  وا  الاح  تفر ، نییاپ  هک  انیـس  یلعوب  نوچ  تسا ؛ شیاج 
؟ تسا هدرک  لح  روطچ  ار  لاکشا  نیا  دنوادخ  اهتنم  .تسا  شیاج  رس  لاکشا  دشاب ، نییاپ 

، دنکن مگ  ار  شفدـه  تکرح و  ریـسم  دراد ، رارق  هک  يا  هبترم  ره  رد  سک  ره  رگا  هک  دوش  یم  لح  تروص  نیدـب  اه  توافت  نیا 
.دشاب اجک  هک  تسین  مهم  دسر و  یم  دصقم  هب 

کی نم  دمهف و  یم  بلطم  یس  انیس  یلعوب  .مینک  یم  هعلاطم  تعاس  ود  میور و  یم  هناخباتک  هب  انیـس  یلعوب  نم و  لاثم ؛ ناونع  هب 
ود نم  ( 39 مجن / «. ) یعَـس ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : » دیوگ یم  نآرق  .تسا  یکی  ود  ره  رجا  تسا ؟ رتشیب  کی  مادـک  رجا  .بلطم 

نیاربانب .متـشاذگن  مک  يزیچ  نم  اما  دیمهف ؛ بلطم  یـس  دوب و  تعاس  ود  مه  وا  .مدـیمهف  بلطم  کی  مدوب و  هناخباتک  رد  تعاس 
یم تساوخ ، یم  راک  رگا  .دـهاوخ  یمن  مه  راک  یتح  .دـهاوخ  یم  یعـس  اـم  زا  ادـخ  نوچ  تسا ؛ ناـسکی  انیـس  یلعوب  نم و  رجا 

.دهاوخ یمن  لمع  ام  زا  ادخ  .يدرک  لمع  هچ  ره  لمَع » ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : » تفگ
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باوث .دـهدب  ریقف  هب  درایلیم  کی  دراد ، درایلیم  هد  یـسک  دـهدب و  ریقف  هب  ناموت  کی  دراد ، ناموت  هد  هک  یـسک  رگا  رگید ، لاـثم 
مهد کی  ناموت ، هد  زا  ناموت  کی  .دنا  هداد ار  شیوخ  لام  زا  مهد  کی  ود  ره  نوچ  تسا ، ناسکی  ود  ره  تسا ؟ رتشیب  کیمادـک 

قیفوتلا يوس  نم  ای   » .میناوخ یم  اعد  رد  هک  يا  هلمج  يانعم  تسا  نیا  .دوش  یم مهد  کی  مه ، درایلیم  هد  زا  درایلیم  کی  .دوش  یم
.يداد رارق  ناسکی  ینغ  ریقف و  نیب  ار  تدوخ  هب  برق  هک  ییادخ  يا  يوقلاو » فیعضلا  نیب 

زا یکی  .میتفر  یم  اجنآ  هب  هنومن  ریـسفت  نتـشون  يارب  .دوب  دـیعبت  داباهم  رد  هاش  نامز  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  هک  ینامز 
یم ریـسفت  دـیراد  هک  امـش  لاح  هب  اشوخ  تفگ : دیـشک و  یهآ  دورب ، تساوخ  یم  یتقو  دوب ، هدـمآ  ناـشیا  ندـید  هب  ناشناگتـسب 

دهاوخ یم  یـسک  رگا  وا ؟ هآ  اـی  تسا  رتـشیب  شباوث  هنومن  ریـسفت  نیا  تماـیق  زور  متفگ : مراـکم  هللا  تیآ  هب  نم  تفر ! دیـسیون و 
.دهد یم  وا  هب  دنک ، یم  ار  راک  نیا  هک  یسک  نآ  رجا  دنوادخ  دشاب ، هناقداص  شتین  دنکب ، يراک 

ار وا  اه  هنـسرگ  هآ  دراد ، ار  نان  کی  لوپ  هک  یـسک  .دوب  دهاوخ  فیلکت  رد  توافت  أشنم  شنیرفآ ، رد  توافت  هک  تسا  نیا  رگید 
، دراد ار  نان  ات  رازه  لوپ  هک  یـسک  .تسا  شا  هیاسمه  لوئـسم  شدوخ و  لوئـسم  دراد ، ار  نان  اـت  ود  لوپ  هک  سک  نآ  .دریگ  یمن

.تسا رتشیب  مه  شفیلکت  تسا ، رتشیب  ششوه  انیس  یلعوب  رگا  .دراد  هدهع  رب  ار  رفن  رازه  ندرک  ریس  تیلوئسم 

؟ مدشن انیس  یلعوب  نم  ارچ  لاؤس :

.يربب ار  وا  رجا  یناوت  یم  هناقداص  هآ  اب  يوش و  انیس  یلعوب  یناوت  یم  قداص  تین  اب  . 1 باوج :

ار انیس  یلعوب  رجا  ینک  شالت  ینک و  رکف  مه  امش  درک ، رکف  انیس  یلعوب  هک  یتعاس  ود  رادقم  نامه  هب  . 2
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/ هرقب «. ) اهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ُفِّلَُکی  ال  ، » یمهف یم  انیـس  یلعوب  مدـص  کی  رگا  تسا ، انیـس  یلعوب  مدـص  کی  مه  امـش  فیلکت  . 3
قرف ( 7 قالط / «. ) اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ُفِّلَُکی  ـال  : » دـیامرف یم  هک  میراد  رگید  هیآ  کـی  .تسا  ناوت  رادـقم  هب  فیلکت  ینعی  ( 286

وت زا  تلوپ  رادقم  هب  تناج و  رادقم  هب  ادخ  ینعی  يراد ؟ لوپ  ردقچ  ینعی  اهاتآ » « ؟ يراد ناج  ردقچ  ینعی  اهَعسُو » « ؟ تسیچ اهنیا 
.مینک یم  باسح  مه  اب  ار  ترخآ  ایند و  ام  .تسین  يدام  ینیب  ناهج ام  ینیب  ناهج نوچ  دهاوخ ؛ یم  فیلکت 

درم نز و  تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ  . 8

(45 مجن /  «. ) �یَْثنُْألاَو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأَو  » 

.دیرفآ ار  هدام  رن و  جوز  ود  هک  تساومه  و 

ِْنیَجْوَّزلا َقَلَخ  ُهَّنَأَو  .دشاب «  رـشب  دارفا  نایم  يدادرارق  يرما  هکنآ  هن  تسا ، هداد  رارق  شنیرفآ  ماظن  رد  دـنوادخ  ار  تیجوز  نوناق  * 
 « �یَْثنُْألاَو َرَکَّذلا 

« یثنالا رکذلا و   » .یگدنز تایرورض  زا  مه  تساه و  یتفگش  بیاجع و  زا  مه  هدام ، رن و  شنیرفآ  * 

« نیجوزلا  » .تقلخرد عونت  مه  قلخ » ، » تسوا زا  تقلخ  لصا  مه  * 

 «. ...اَْهَیلِإ َنُکْسَِیل  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َلَعَجَو  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  » 

(189 فارعا /  ) .دریگ مارآ  نادب  ات  داد  رارق  وا  عون )  ) زا ار  شرسمه  دیرفآ و  ناج )  ) سفن کی  زا  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا 

یفارخ و دیاقع  يا  هراپ  فالخ  رب   ) .دنتـسه سنج  کی  زا  درم  نز و  اهجوز » اهنم  لعجو   » .تسا یکی  درم  نز و  يدوجو  رهوگ  * 
( .دنرادنپ یم  رگید  سنج  زا  ای  رت  تسپ  يدوجوم  ار  نز  هک  زیمآریقحت 

 « اَْهَیلِإ َنُکْسَِیل  .دنک «  یم  فرطرب  ار  یناور  ياه  یمارآان  تسا و  یگدنز  حور و  شمارآ  لماع  رسمه ، جاودزا و  * 
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« اَْهَیلِإ َنُکْسَِیل   » .ناور مسج و  شمارآ  هیام ي  رسمه  و  بولقلا » نئمطت  هللا  رکذب  ، » تسا حور  لد و  شمارآ  هیام ي  دنوادخ  دای  * 

 « اَهَجْوَز اَْهنِم  َلَعَجَو  .دنرادن «  يرترب  يرگید  رب  ّتیسنج  رظن  زا  مادکچیه  دنراد و  تدحو  شنیرفآ  رد  درم  نز و  * 

(13 تارجح /  «. ) ...�یَْثنُأَو ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

میدیرفآ نز  درم و  زا  ار  امش  ام  مدرم ! يا 

نز و شنیرفآ  رد  تاواسم  مهم  لصا  هب  هیآ  نیا  رد  انقلخ »  » .تسا دـنوادخ  راک  اهنیا  هک  تسین  راختفا  كالم  ندوب ، نز  اـی  درم  * 
.تسا هدش  هراشا  درم 

(124 ءاسن /  «. ) ًریِقَن ا َنوُمَلُْظی  َالَو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئ  -ٰ َلوُأَف ٌنِمُْؤم  َوُهَو  �یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  » 

دنوش یم  دراو  تشهب  هب  نانآ  سپ  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، هچ  دشاب و  درم  هچ  دهد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هک  يدرف  ره  و 
.دوش یمن  نانآ  هب  یمتس  نیرتمک  و 

.نایحیسم نایدوهی و  زا  یهورگ  تاداقتعا  فالخ  رب  �یَْثنُأ »  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  .دنربارب «  يونعم  تالامک  هب  ندیسر  رد  درم  نز و  * 

َنیِعِشاَْخلاَو ِتا  َِرباَّصلاَو  َنی  ِِرباَّصلاَو  ِتاَقِداَّصلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  ِتاَِتناَْقلاَو  َنِیِتناَْقلاَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملاَو  ِتاَِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  » 
َرِکاَّذلاَو ًرِیثَک ا  -َه  َّللا َنی  ِرِکاَّذلاَو  ِتاَِظفاَْحلاَو  ْمُهَجو  ُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  ِتاَِمئاَّصلاَو  َنیِِمئاَّصلاَو  ِتاَقِّدَصَتُْملا  َنِیقِّدَصَتُْملاَو َو  ِتاَعِشاَْخلاَو 

(35 بازحا /  «. ) اًمیِظَع ًرْجَأَو ا  َرِفْغَم ًه  ْمَُهل  -ُه  َّللا َّدَعَأ  ِتا 

وگتسار و نادرم  و  ادخ ، عیطم  نانز  ادخ و  عیطم  نادرم  و  نامیا ، اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  و  ناملسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  انامه 
هزور نادرم  و  رگ ، قافنا  نانز  رگ و  قافنا  نادرم  و  نتورف ، نانز  نتورف و  نادرم  و  ابیکـش ، نانز  ابیکـش و  نادرم  و  وگتـسار ، ناـنز 

ادخ دای  هب  رایـسب  هک  ینانز  دننک و  یم  دای  رایـسب  ار  ادـخ  هک  ینادرم  نمادـکاپ و  نانز  نمادـکاپ و  نادرم  و  راد ، هزور  نانز  راد و 
.تسا هدرک  هدامآ  گرزب  ردقنارگ و  یشاداپ  شزرمآ و  نانآ  همه ي )  ) يارب دنوادخ  دنتسه ،
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اذل وا ، مسج  هن  تسوا  حور  هب  طوبرم  يرـشب  تالامک  همه ي  درادـن و  درم  نز و  حور ، .تسا  مسج  رد  درم  نز و  نایم  توافت  * 
.تسا هدش  حرطم  نز  درم و  نایم  ناسکی  تروص  هب  هدمآ ، هیآ  نیارد  هک  یتالامک  همه 

ینامز مهل » هللا  ّدـعا  ...ِتاَِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  .دـنناسکی «  شاداپ ، تفایرد  یناسنا و  يونعم و  تالامک  دـشر  رد  درم ، نز و  * 
ار نز  شارخلد  خـیرات  میرگنب و  دـندوب  لـئاق  درم  نز و  ناـیم  مجع  برع و  هک  یتاـضیعبت  هب  هک  دوـش  یم  نشور  هیآ  نـیا  شزرا 

.مینک هعلاطم 

هکئالم ضارتعا  مدآ و  شنیرفآ  يارجام  . 9

رگنایب ناتـساد  نیا  رارکت  هدـمآ و  فهک  ءارـسا و  رجح ، فارعا ، هرقب ، ياه  هروس  رد  ناگتـشرف ، هدجـس  ناسنا و  تقلخ  يارجاـم 
ناسنا همه ي  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسا  یهاوخرذـع  هبوت و  مدـع  ربکت و  رطخ  ناسنا و  رب  تداسح  سیلبا و  یتسرپداژن  بصعت و 
تسا ناگتشرف  دوجسم  هک  یناسنا  تسا ، ناسنا  تیناسنا  ماقم  هب  نداد  هجوت  يارب  رگید  يوس  زا  .دنتسه  ریگرد  نآ  اب  يوحن  هب  اه 

.دهدن رده  ار  دوخ  شزرا  هک  دشاب  رایشه  دیاب 

َكِدْـمَِحب ِبَُـسن  ُحّ ُنَْحنَو  َءاَمِّدـلا  ُکِفْـسَیَو  اَهِیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  اَهِیف  ُلَعْجَتَأ  اُولاَق  ًهَفِیلَخ  ْرَْألا ِض  ِیف  ٌلِعاَج  ّیِنِإ  ِهَِکئاَـلَْمِلل  َکُّب  َلاَـق َر  ْذِإَو  »
«. َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُمَلْعَأ  ّیِنِإ  َلاَق  ََکل  ُسِّدَُقنَو 

رد ار  یـسک  ایآ  دـنتفگ : ناگتـشرف  .مهد  رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  هک  منآ  رب  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  هک  یماـگنه  و 
.مینک یم  سیدـقت  هیزنت و  ارت  وت ، شیاتـس  دـمح و  اب  ام  هک  یلاحرد  دزیرب ؟ اه  نوخ  دـنک و  داـسف  نآ  رد  هک  یهد  یم  رارق  نیمز 

(30 هرقب /  ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  انامه  دومرف : دنوادخ 

ًهَفِیلَخ ْرَْألا ِض  ِیف  ٌلِعاَج  ّیِنِإ  .تسادخ «  تسدب  اهنت  مکاح ، نیشناج و  هفیلخ و  باصتنا  * 
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( تسا موادت  هناشن  لعاف و  مسا  لعاج »  » هملک « ) لعاج  » .تسا نیمز  رد  دنوادخ  یمئاد  نیشناج  ناسنا  * 

ماقم نیا  هب  لین  زا  ناراکمتس  هتبلا  ًهَفِیلَخ »  ْرَْألا ِض  ِیف  ٌلِعاَج   » .دشاب یهللا  هفیلخ  ماقم  قیال  تاقولخم و  فرـشا  دناوت  یم  ناسنا  * 
« نیملاظلا يدهع  لانیال  : » دنتسه مورحم 

رطاخب ای  ملاع و  نیمه  رد  ای  رگید  ملاوع  رد  مدآ  ترـضح  زا  لبق  ياه  ناـسنا  هدـهاشم ي  اـی  یهلا و  راـبخا  قیرط  زا  ناگتـشرف ، * 
یم ینیب  شیپ  ار  ناسنا  داسف  يزیر و  نوخ  دنتـشاد ، اهنآ  یعیبط  ياه  محازت  يداـم و  یکاـخ و  ناـسنا  زا  هک  یحیحـص  ینیب  شیپ 

.دندرک

راتفر اب  اهنآ  زا  یخرب  نوچ  دنتـسین ؛ ادخ  هفیلخ ي  همه  اما  دنراد ؛ ار  ندش  ادـخ  هفیلخ  دادعتـسا  هوقلاب  اه ، ناسنا  همه ي  هچرگ  * 
مه لب  ماـعنالاک  کـئلوا  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  ناـنچ  .دـنوش  یم  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  هک  دـننک  یم  طوقـس  يا  هزادـنا  هب  دوخ 

« لضا

.دشاب یم  یندأ » وا  نیَسوَق  باق   » ات وا  تقایل  یلو  تسا ؛ نیمز  هفیلخ ، نیا  هاگرارق  * 

یمن فرح  هزاجا  نودـب  کئالم ، هنرگو  دـننک ، لاؤس  ات  داد  نذا  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  .دـننک  لاؤس  ات  دـیهد  هزاجا  نارگید  هب  * 
.تسا راک  رد  یلاع  یفده  يا ، هدیرفآ  ره  يارب  هک  دنتسناد  یم  ناگتشرف  دننز و 

؟ درک حرطم  ناگتشرف  اب  ار  عوضوم  ناسنا ، شنیرفآ  رد  دنوادخ  ارچ  لاؤس :

ییادخ حور  وا  رد  و  میوقت » نسحا  : » دـشاب یم بلاق  لکـش و  نیرتهب  هب  وا  يّدام  تخاس  هک  تسا  يا  هژیو  قولخم  ناسنا ، باوج :
زاتمم هاگیاج  ماقم و  هدـنهد  ناشن  عوضوم  نیمه  هللا »  كرابتف  : » تفگ کـیربت  دوخ  هب  دـنوادخ  وا  تقلخ  زا  دـعب  هدـش و  هدـیمد 

چیه اب  درک و  قلخ  دنک ، قلخ  تساوخ  یم  هچ  ره  ادخ  .تسا  ناسنا 
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یمن تروشم  یـسک  اب  نوباص  ای  تیربک  یطوق  دـیرخ  يارب  ناسنا  .درک  حرط  ار  هلأسم  ناسنا ، شنیرفآ  رد  اـما  درکن ؛ حرطم  سک 
اهنت ناسنا  .دوش  یم  حرط  ارجا  زا  لبق  تسا  مهم  هک  يزیچ  ینعی  دنک ؛ یم  تروشم  هناخ  دیرخ  يارب  ای  رسمه  باختنا  رد  اما  دنک ؛

.تسا هلأسم  تیمها  ناسنا و  ماقم  رب  لیلد  شدوخ  نیا  .درک  حرطم  ار  وا  شنیرفآ  عوضوم  دنوادخ  هک  تسا  يدوجوم 

.درک تواضق  دوز  دـیابن  تشاذـگ و  مه  راـنک  ار  اـهنآ  ياـه  يدـب اـه و  یبوخ ماـمت  دـیاب  تادوجوم ، هراـبرد ي  تواـضق  يارب  * 
زا مدآ  مشتآ و  زا  نم  تفوگ : دـید و  ار  دوخ  زین  سیلبا  .تسا  ناـسنا  زا  رتـشیب  اـهنآ  دـمح  حـیبست و  هک  دـندید  ار  دوخ  ناگتـشرف 

« نوملعتال ام  ملعا  ّینا  : » دیامرف یم  تسا و  رتهب  ناسنا  هک  دنیب  یم  ار  هعومجم  لاعتم  دنوادخ  اما  كاخ ؛

 « ِهَِکئاَلَْمِلل َکُّب  َلاَق َر  ْذِإَو  .تشاذگ «  نایم  رد  نانآ  اب  ار  ناسنا  ندیرفآ  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هدوب  مدآ  زا  لبق  هکئالم ، شنیرفآ  * 

« ضرالا یف  دسفی   » .رجاف دساف و  هن  دشاب ، لداع  دیاب  یهلا  هفیلخ ي  مکاح و  * 

اه ناسنا  زا  یهورگ  تسناد  یم  دنوادخ  هکنآ  اب  .دوش  هتفرگ  نارگید  دشر  ناکما  يولج  دیابن  یهورگ ، داسف  ای  فارحنا  رطاخب  * 
.درکن بلس  همه  زا  ار  شنیرفآ  تمعن  اما  دننک ؛ یم  داسف 

« اهیف لعجتأ   » .درادن یتافانم  ماهبا  عفر  يارب  نانآ  ندرک  لاؤس  اب  ناگتشرف  ندوب  میلست  عیطم و  * 

ّیِنِإ .دومن «  حرط  ار  ناـسنا  يرترب  یگتـسیاش و  رتمهم و  تحلـصم  نکیل  تسنادـن ؛ دودرم  ار  ناـسنا  يزیرنوخ  داـسف و  دـنوادخ  * 
 « َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُمَلْعَأ 

اولاق  » .دننک یم  لاؤس  ادخ  زا  زین  ناگتشرف  اریز  دنریذپب ؛ ار  امش  راک  ای  نخس  ارچ ، نوچ و  یب  مدرم  همه ي  دیشاب  هتـشادن  عقوت  * 
« اهیف لعجتأ 

ص:34
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(31 هرقب / «. ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤ  -ٰ ِءاَمْسَِأب َه ِینُوِئْبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ْمُهَض  َرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءاَمْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  »

تسار رگا  دومرف : تشاد و  هضرع  ناگتشرف  هب  ار  اهنآ  سپس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  یتسه ) رارسا  قئاقح و   ) امـسا همه ي  دنوادخ  و 
؟ دیهد ربخ  نم  هب  اهنیا  یماسا  زا  دییوگ ، یم 

(32 هرقب /  «. ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنَتْمَّلَع  اَم  اَّلِإ  اََنل  َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  اُولاَق  » 

.یمیکح ياناد  وت  انامه  میناد ، یمن  يا  هتخومآ  ام  هب  وت  هچنآ  زج  يزیچ  ام  یهزنم ، كاپ و  وت  اراگدرورپ ! دنتفگ : ناگتشرف 

ُْمْتنُک اَمَو  َنوُْدُبت  اَم  ُمَلْعَأَو  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  ّیِنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْملَأ  َلاَق  ْمِِهئاَمْسَِأب  ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئاَمْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اَی  َلاَق  »
(33 هرقب / «. ) َنوُُمتْکَت

هک دومرف : دنوادخ  داد ، ربخ  ناشیاه  مان  زا  ار  اهنآ  مدآ  نوچ  سپ  .هد  ربخ  نانآ  ياه  مان  زا  ار  ناگتشرف  مدآ  يا  دومرف : دنوادخ ) )
.مناد یم  زین )  ) دیتشاد یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دینک و  یم  راکشآ  ار  هچنآ  مناد و  یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  رارسا  هک  متفگن  امش  هب  ایآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  ریبعت  هب  .داد  میلعت  مدآ  هب  ار  تادامج  ات  دوخ  يایلوا  مان  زا  ملاع ، رارـسا  امـسا و  لاعتم  دنوادخ  * 
.دش هدناسانش  مدآ  هب  تسام ، ياپ  ریز  رد  هک  یشرف  نیمه  یتح  اه و  هناخدور  رتسب  اه ، هرد  اه ، هوک  اه ، نیمز  مامت  ملسو : 

هب ناگتـشرف  و  هنم » ریخ  اـنا  « ؛ تقلخ هطـساو ي  هب  سیلبا  دـندید ؛ یم  مدآ  زا  رترب  ار  دوـخ  یعوـن  هب  مادـک  ره  هکئـالم  سیلبا و  * 
تقیقح نوچ  ناگتشرف  یلو  درک ؛ یگداتسیا  دنوادخ ، هدجس  نامرف  ربارب  رد  سیلبا  اما  كدمحب » حبـسن  نحن  « ؛ تدابع هطـساو ي 

 « اََنل َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  .دندرک «  رارقا  دوخ  لهج  هب  دنتساوخ و  شزوپ  دندیمهف ، ار 

« مّلَع » .دنتسه میلعت  ياه  هنیمز  باتک ، داتسا و  نایب ، ملق ، تسادخ و  یعقاو  ملعم  * 

« ...مدآ مّلع  و   » .تسا ملع  رطاخب  ناگتشرف ، رب  ناسنا  يرترب  * 
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« اهّلک  » .دراد تقایل  دادعتسا و  مولع ، مامت  تفایرد  يارب  ناسنا  * 

حّبـسن  » .تسا تداـبع  زا  رتـشیب  ملع ، اـب  تفـالخ  ماـقم  هطبار  .تـشاد  يرتـشیب  مـلع  مدآ ، دنتـشاد و  يرتـشیب  تداـبع  ناگتـشرف  * 
« ءامسالا مدآ  مّلع  ...كدمحب 

مث ...مـّلع   » .تساـه تقاـیل  اـه و  تواـفت  نتــشاذگ  شیاـمن  هـب  ناــحتما و  يرازگرب  هار ، نیرتـهب  نارگید ، ندرک  نـشور  يارب  * 
« ینوئبنا لاقف  ...مهضرع 

، ّکنا انتمّلع ، اََنل ،  َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  دنتشاذگ « : شیامن  هب  ار  بدا  عون  نیرت  یلاع  ناگتشرف  انل » ملعال   » .مینک رارقا  دوخ  لهج  هب  * 
.تسا بدا  هناشن ي  همه  اهنیا  میکحلا ،» میلعلا  تنا 

« انتمّلع  » .تسا یباستکا  نارگید ، ملع  یلو  میلعلا » تنا  ّکنا  « ؛ تسا یتاذ  دنوادخ ، ملع  * 

 « ْمِِهئاَمْسَِأب ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  .تفای «  يرترب  ناگتشرف  رب  مدآ  دومن ، رازگرب  دنوادخ  هک  ینومزآ  رد  * 

مدآ رب  هدجس  روتسد  . 10

(34 هرقب /  «. ) َنی ِِرفاَْکلا  َنِم  َناَکَو  َرَبْکَتْساَو  �َیبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  » 

نارفاک زا  درک و  ربکت  دز و  زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  یگمه  دینک ، هدجس  مدآ  يارب  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هک  یماگنه  و 
.دیدرگ

: تسا عون  دنچ  هدجس  * 

.زامن هدجس ي  لثم : تسادخ ، صوصخم  هک  تدابع  هدجس ي  فلا )

.دوب دنوادخ  نامرف  تعاطا  يارب  هک  مدآ  رب  ناگتشرف  هدجس ي  لثم : تعاطا ، هدجس ي  ب )
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.فسوی تبقاع  رب  بوقعی  هدجس ي  لثم : دنوادخ ، زا  رکشت  میرکت و  تیحت ، هدجس ي  ج )

دنوادـخ هک  تسا  یلمع  یعقاو ، تداـبع  اریز  تسادـخ ؛ تیدوبع  یگدـنب و  عقاو  رد  دوـب ، ادـخ  ناـمرف  هب  نوـچ  مدآ  رب  هدجـس  * 
.دنکن هدجس  مدآ  هب  یلو  دنک ؛ هدجس  اه  نرق  دوب  رضاح  سیلبا  .دشاب  ام  لیم  قبط  هک  نآ  هن  دهاوخب ،

: دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  .تسا  هدوب  زین  وا  دـالوا  لـسن و  رطاـخب  هکلب  وا ؛ صخـش  رطاـخب  اـهنت  هن  مدآ  يارب  هدجـس  * 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  داجس  ماما  و  مدآل » اودجـسا  هکئالملل  انلق  ّمث  مکانرّوص  ّمث  مکانقلخ  »

.دوب وا  لسن  هیرذ و  رطاخب  مدآ  رب  هدجس  دومرف : ملسو  هلآ 

زین ناگتشرف  ینعی  .دوب  وا  لسن  مدآ و  ربارب  رد  نانآ  عوضخ  يانعم  هب  هکلب  دوبن ، یتافیرشت  هدجس  کی  مدآ ، رب  ناگتشرف  هدجس  * 
.دنارشب تمدخ  رد 

اوماقتـسا مث  هللا  اّنبر  اولاق  نیذـّلا   » .تسا یمئاد  نانآ  يارب  ناشرافغتـسا  نانمؤم و  رب  اهنآ  لوزن  اما  دوب ؛ یتقوم  ناگتـشرف  هدجـس  * 
« هکئالملا مهیلع  لّزنتت 

« نیدجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیّوس و  اذاف   » .دوب وا  یهلا  حور  رطاخب  هکلب  وا ؛ مسج  رطاخب  هن  مدآ  رب  هدجس ي  * 

.دنکن هدجس  ادخ  يارب  ناسنا  یلو  دننک ؛ هدجس  ناسنا  رب  ناگتشرف  مامت  ادخ  نامرف  هب  هک  تسا  یفاصنا  یب  * 

 « َمَدِآل اوُدُجْسا   » .دننک هدجس  قیال ، اما  هدیسر ؛ نارود  هب  هزات  ناسنا  يارب  دیاب  یمیدق  ناگتشرف  .تسا  رتمهم  هقباس  زا  تقایل ، * 

ناطیش مدآ و  يارجام  . 11

(32 رجح /  «. ) َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَت  اَّلَأ  ََکل  اَم  ُسِیْلبِإ  اَی  َلاَق  » 

؟ یتسین نانک  هدجس  ناگتشرف )  ) هارمه هک  ار  وت  دش  هچ  سیلبا ! يا  دومرف : دنوادخ ) )
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(33 رجح /  «. ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاَق  » 

.منک هدجس  يا ، هدیرفآ  وبدب  هایس و  یلِگ  زا  کشخ ، یلِگ  زا  ار  وا  هک  يرشب  يارب  هک  متسین  هنوگ  نیا  نم  تفگ : سیلبا ) )

34 و35) رجح /  «. ) ِنیِّدلا ِمْوَی  �َیلِإ  َهَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإَو  ٌمیِج .  َکَّنِإَف َر  اَْهنِم  ُرْخاَف ْج  َلاَق  » 

تنعل وت  رب  ازج  زور  ات  هتبلا  يدورطم و  هدـنار و  وت  اـنامه  هک  وش  جراـخ  ماـقم ) نیا  و   ) ناگتـشرف فص  زا  سپ  دومرف : دـنوادخ ) )
.دوب دهاوخ 

رد ناگتـشرف و  يالبال  رد  سیلبا   ) .تسین زاسراک  وا  تیاده  رد  رگید ، ِلماوع  طیحم و  دش ، ادـیپ  یـصخش  رد  ربکت  هیحور  رگا  * 
« نیدجاّسلا عم  نوکی  الا  ( » دش هنوگنآ  ربکت  تجاجل و  رطاخب  نکیل  دوب ؛ یتوکلم  طیحم 

« ...ٍلاَْصلَص ْنِم  ُهَتْقَلَخ  .تسا «  یسیلبا  رکف  کی  يداژن ، يرترب  * 

( درک هیجوت  ار  دوخ  هانگ  ناطیش ،  « ) ٍلاَْصلَص ْنِم  ُهَتْقَلَخ  .تسا «  هانگ  هیجوت  ندرک ، هانگ  زا  رتدب  * 

هک یلاح  رد  دشن ، هدجس  هب  رـضاح  دید و  ار  رـشب  یکاخ  مسج  ناطیـش  .دوش  یمن هدید  یهلا  حور  رون و  دمآ ، هک  ربکت  رورغ و  * 
 « ٍلاَْصلَص ْنِم  ُهَتْقَلَخ  .دوب «  وا  یهلا  حور  رطاخب  هدجس ، هب  دنوادخ  روتسد 

 » راتفگ يارب  ییاج  نیدجاس » هل  اوعقف  : » نامرف لباقم  رد  .تسین  زیاج  یهلا ، نشور  روتسد  نامرف و  ربارب  رد  رظن  راهظا  داهتجا و  * 
.تسین ٍلاَْصلَص »  ْنِم  ُهَتْقَلَخ 

36 و 37) رجح /  «. ) َنی ِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  َلاَق  َنُوثَْعُبی .  ِمْوَی  �َیلِإ  ِین  ْرِْظنَأَف  َلاَق َر ِّب  » 

وت انامه  سپ  دومرف : دنوادخ ) ( ) رادب هدنز  و   ) هدب تلهم  دنوش ، هتخیگنارب  مدرم  هک  يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ ! تفگ : سیلبا ) )
.یناگتفای تلهم  زا 

(38 رجح /  «. ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  �َیلِإ  » 

.تسا مولعم  نآ  تقو  هک  يزور  ات  هکلب ) تمایق ، زور  ات  هن  اما  )
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هیآ 38 زا  اما  دش ؛ هداد  تلهم  وا  هب  ینامز  هچ  ات  هک  دـنک  یمن  صخـشم  هیآ  نیا  دوب و  تمایق  زور  ات  تلهم  سیلبا ، هتـساوخ ي  * 
زور ات  هن  دـش ، هداد  تلهم  وا  هب  ینـالوط  یتدـم  يارب  اـهنت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ص »  » هروس ي تاـیآ 80 و 81  رجح و  هروس ي 

.دشاب فیلکت  دشاب و  رشب  هک  يزور  ات  نارسفم  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا و  صخشم  ادخ  دزن  نآ  نامز  هک  يزور  ات  هکلب  تمایق ؛

 « َنی ِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  .تسا «  ناراکهنگ  هب  نداد  تلهم  دنوادخ ، تنس  * 

َنِم َکَّنِإَف  دـمآ « : خـساپ  ینرظناف » : » تفگ ناطیـش  .دوش  یم  باجتـسم  دـشاب ، تحلـصم  رگا  زین  ناراـکهنگ  تساوخرد  اـعد و  * 
 « َنی ِرَْظنُْملا 

؟ درک طلسم  ناسنا  رب  ار  وا  داد و  تلهم  سیلبا  هب  دنوادخ  ارچ  لاؤس :

ریخ بابسا  دیاب  هک  نآ  رب  هوالع  تسا ، ناسنا  ناحتما  شیامزآ و  ریـسم  رد  یهلا و  ياه  تنـس  زا  ناراکدب ، هب  نداد  تلهم  باوج :
هسوسو اهنت  دنک و  یمن  فارحنا  هب  روبجم  ار  ناسنا  سیلبا  اریز  دنک ؛ باختنا  ار  یهار  شیوخ  رایتخا  اب  ناسنا  دشاب و  مهارف  رـش  و 

.تسا هدمآ  میهاربا  هروس ي  هیآ ي 22  رد  هک  نانچ  دنک ، یم 

دنوادخ .تسین  ناسنا  رد  یناویح  زئارغ  ریثأت  زا  رتدایز  رتشیب و  یمدآ ، رد  وا  ریثأت  ناکما  ناسنا و  اب  ناطیش  هطبار ي  رگید  فرط  زا 
هداد رارق  یمدآ  رایتخا  رد  ار  زئارغ  میظنت  لیدعت و  هلیـسو ي  نیرتهب  دومرف و  اطع  ار  نادجو  لقعت و  هشیدنا و  زئارغ ، نآ  لباقم  رد 
ناک ام  : » دیوگ یم  شدوخ  هک  نانچ  دریگ ، یمن  ناسنا  زا  ار  رایتخا  هدارا و  درادن و  هطلس  ناسنا  رب  ناطیش ، هک  نآ  رب  هوالع  .تسا 

وا راک  یخرـصمب » متنا  ام  مکخرـصمب و  انا  ام  مکـسفنا  اومول  ینومولت و  الف  یل  متبجتـساف  مکتوعد  نأ  ّـالا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل 
تاـمهوت و زئارغ و  ینعی  ینورد ، ياوـق  زا  یکی  اـب  تسا  روـبجم  دراذـگب ، يریثأـت  دـهاوخب  رگا  تسا و  یناوـیح  زئارغ  هب  کـمک 

دراو اه  هسوسو 
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لباقم رد  هک  دوش 

.دننک یم  توعد  اه  یکین  تاریخ و  هب  ار  ناسنا  هراومه  نادجو  لقع و  يورین  ود  اهنآ 

(39 رجح /  «. ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُألَو  ْرَْألا ِض  ِیف  ْمَُهل  ِیَزَُأل  َّنَنّ ِینَْتیَوْغَأ  اَِمب  َلاَق َر ِّب  » 

بیرف ار  همه  میارآ و  یم  ناشیارب  ار ) اـه  يدـب   ) نیمز رد  مه  نم  یتخاـس ، هارمگ  ارم  هکنآ  ببـس  هب  اراـگدرورپ ! تفگ : سیلبا ) )
.داد مهاوخ 

(40 رجح /  «. ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  اَّلِإ  » 

.نانآ نایم  زا  ار ) وت  هدیزگرب  و   ) دنم صالخا ناگدنب  رگم 

دزاس یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ  دنیزگرب ، ار  فارحنا  هار  دوخ  هدارا  اب  یسک  رگا  نکیل  دنک ؛ یمن  هارمگ  ار  یسک  دنوادخ  * 
لاـح هب  ار  وا  دـنوادخ  درک ، تجاـجل  ربـکت و  دوخ  هدارا  اـب  نوچ  زین  سیلبا  .تسا  یهلا  رهق  رفیک و  نیرتـگرزب  ندرک ، اـهر  نیا  و 

جراـخ دوخ  فطل  رادَـم  زا  ارم  متجاـجل  رطاـخب  هک  نوـنکا  ینعی  تساـنعم ؛ نیمه  زین  ِینَْتیَوـْغَأ »  هلمج «  زا  دارم  درک و  اـهر  دوـخ 
.درک مهاوخ  نانچ  نینچ و  نم  يدراذگاو  مدوخ  لاح  هب  يدرک و 

هنوگ نامه تسا ، هتفریذـپ  ار  تماما  توبن و  وا  ینعی  ، ) دوب دـنهاوخ  یهلا  ناگدـیزگرب  زا  مدرم ، زا  یهورگ  هک  دـناد  یم  سیلبا  * 
هک دوش  یم  نشور  هدـب ، تلهم  تمایق  اـت  ارم  هک  شیاـعد  زا  تسا و  هتفریذـپ  ار  ادـخ  دوش ، یم  مولعم  ِینَْتیَوْغَأ »  اَِـمب  َر ِّب   » زا هک 

میلـست و هیحور ي  نتـشادن  ربـکت و  وا  بیع  نکیل  دوب ) تسرد  شدـئاقع  لوـصا  سیلبا  نیارباـنب ، .تسا  هتـشاد  لوـبق  زین  ار  داـعم 
.تسا مزال  تیدوبع  میلست و  لمع و  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  نامیا  ملع و  سپ  .دوب  تیدوبع 

« ّننیزَُال  » .تساه یتشز  نداد  هولج  ابیز  ناطیش ، فارحنا  رازبا  * 

اریز تسا ؛ مزال  ادـخ  تیاـنع  تسین ، یفاـک  نتـشاد  صـالخا  هتبلا   « ) َنیِـصَلْخُْملا .دـننامارد «  ناطیـش  ماد  زا  ناـصلخم  ناـکاپ و  * 
( تسا یهلا  هدیزگرب  يانعم  هب  صَلخم » »
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(17 فارعا /  «. ) َنی ِرِکاَش  ْمُه  َرَثْکَأ  ُدِجَت  َالَو  ْمِِهِلئاَمَش  ْنَعَو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  » 

.تفای یهاوخن  رازگساپس  ار  نانآ  رتشیب  مزات و  یم  نانآ  رب  ناشپچ  تسار و  زا  رس و  تشپ  زا  وربور و  زا  سپس 

فقوتم ای  فرحنم  ار  وا  ات  دشاب  ناسنا  نیمکرد  فرط  راهچ  زا  هک  دروخ  دنگوس  ناطیـش  هک  ماگنه  نآ  میناوخ : یم  ثیدـحرد  * 
رـس و يالاب  زا  هار  ود  : » دومرف دنوادخ  دش ؟ دهاوخ  اهر  هنوگچ  ناسنا  نیا  اراگدرورپ ! دـنتفگ : يزوسلد  يور  زا  ناگتـشرف  دـنک ،
رد نینچمه  میاشخب .» یم  ار  شا  هلاس  داـتفه  ناـهانگ  دـهن ، كاـخ  رب  تروص  اـی  درادرب  اـعد  هب  تسد  هاـگره  تسا و  زاـب  نییاـپ 

: دیـسر باطخ  .دز  هلان  دروآ و  ادخ  هاگرد  هبور  دش ، هاگآ  ناسنا  رب  ناطیـش  طلـست  زا  مدآ  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدمآ  تایاور 
«. تسا زاب  مه  هبوت  هار  منک و  یم  باسح  ربارب  هد  ار  باوث  یکی و  ار  هانگ  نم  اریز  شابن ! تحاران  »

هداس و ناسنا  يارب  ار  ترخآ  رما  هک  تسا  لکـش  نیدـب  ور  ِشیپ  زا  سیلبا  دورو  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رقاـب  ماـما  * 
اب تسار  فرط  زا  دنک و  یم  نیقلت  ار  دالوا  هب  هجوت  لخب و  يزودنا و  تورث  هک  تسا  نیا  هب  رـس  تشپ  زا  دهد و  یم  هولج  کبس 

«. دنک یم  بلاغ  ار  تارکنم  تاوهش و  تاذل و  پچ ، فرط  زا  دزاس و  یم  هابت  لزلزتم و  ار  نید  ههبش ، داجیا 

داجیا اب  دوشن ، قفوم  رگا  دیاشگ و  یم  ار  دادـترا  قافن و  ياه  هار  دـناوتن ، رگا  دوش و  یم  ناسنا  نامیا  عنام  دـناوتب ، رگا  ناطیـش  * 
تهارک اب  نیگنـس و  شیارب  ریخ  راک  دربن و  تذل  شتدابع  نامیا و  زا  ات  دهد  یم  قوس  هانگ  هب  ار  ناسنا  هسوسو ، دیدرت و  کش و 

.دنک هولج 

« نیعمجا مهّنّیوغال  کتّزعبف  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  ...ّندعقال »  » .تسا ناسنا  هدروخ  مسق  نمشد  ناطیش  * 
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« ..و مهفلخ  نمو  مهیدیا  نیب  نم   » .تسا فلتخمو  ددعتم  سیلبا ، لافغا  ياه  هویش  * 

(41 رجح /  «. ) ٌمیِقَتْسُم َّیَلَع  ٌطا  َرِص  اَذ  -ٰ َلاَق َه » 

.مراد هدهع  رب  دوخ  هک  تسا  یمیقتسم  هار  ناصلخم ) تاجن  صالخا و   ) نیا دومرف : دنوادخ ) )

(42 رجح /  «. ) َنیِواَْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  اَّلِإ  ٌناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداَبِع  َّنِإ  » 

.دننک يوریپ  ار  وت  هک  یناهارمگ  زا  رگم  تسین ، یطلست  نم  هدیزگرب )  ) ناگدنب رب  وت  يارب  انامه 

فیرح وـت  هک  نیا  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  .ار  صلخم  هدـیزگرب و  دارفا  زج  منک ، یم  هارمگ  ار  همه  نم  تفگ : سیلبا  * 
هب وت  هک  نآ  هن  مشاب ، اهنآ  ظفاح  مدوخ  هک  تسا  نیا  نم  تنس  دنتسه و  میقتـسم  هاررد  اهنآ  نوچ  يوش ، یمن  ما  هدیزگرب  ناگدنب 

.یشاب هتشاد  يراک  نانآ  هب  یناوت  یمن  هکلب  يرادن ، يراک  نانآ 

« کعبتا  » .دنک یم  يوریپ  سیلبا  زا  دوخ ، رایتخا  هب  ناسنا  * 

نم دـیوگ  یم  مدرم  ضارتعا  خـساپ  رد  سیلبا  زین  تمایق  رد   « ) ٌناَْطلُـس ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  .هطلـس «  هن  تسا ، هسوسو  ناطیـش  راک  * 
( متشادن امش  رب  يرابجا  طلست و  یلو  مدرک ؛ توعد  ار  امش  اهنت 

؟ دوب هچ  هعونمم  تخرد  زا  ندروخ  رب  مدآ  هسوسو  سپ  دوش ، یمن  هدیزگرب  ناگدنب  فیرح  سیلبا  رگا  لاؤس :

ار ناـنآ  نکیل  دـنک ، یم  راداو  یلوا  كرت  هب  ار  ناـنآ  یهاـگ  دـنک و  یم  مه  هسوسو  دراد و  عمط  ناـنآ  فارحنارد  سیلبا  باوج :
.دنک یمن  فرحنم  هارمگ و 

ص:42

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


مدآ طوبه  . 12

(117 هط / «.) �یَقْشَتَف ِهَّنَْجلا  َنِم  اَمُکَّنَج  ِرُْخی  اَلَف  َکِجْوَِزلَو  ََکل  ٌّوُدَع  اَذ  -ٰ َّنِإ َه ُمَدآ  اَی  اَْنلُقَف  »

تـشهب زا  ار  امـش  شیاه ) هسوسو  اب  هک  شاـب  بظاوم   ) سپ تسوت ، رـسمه  وت و  نمـشد  سیلبا )  ) نیا اـنامه  مدآ ! يا  میتفگ : سپ 
.داتفا یهاوخ  تقشم  جنر و  هب  هک  دنکن  نوریب 

رادشه اه  ناسنا  همه ي  اب  وا  ینمشد  هب  رگید  ياج  رد  یلو  تسا ؛ هدش  یفرعم  اوح  مدآ و  نمـشد  اهنت  اجنیا ، رد  ناطیـش  هچرگ  * 
« مکل ٌودع   » .تسا هدش  هداد 

 « َکِجْوَِزلَو ََکل  ٌّوُدَع  اَذ  -ٰ َه .تسا «  هتشاد  دوجو  ناسنا  شنیرفآ  يادتبا  زا  لطاب ، قح و  نایم  ینمشد  گنج و  * 

 « َکِجْوَِزلَو ََکل  ٌّوُدَع  .دنراد «  رارق  ناطیش  ياه  هسوسو  نمشد و  تاغیلبت  سرریت  رد  ود  ره  درم ، نز و  * 

 « َکِجْوَِزلَو ََکل  ٌّوُدَع  اَذ  -ٰ َه .تسا «  ناگدنب  اب  تجح  مامتا  رب  یهلا  تنس  * 

(35 هرقب /  «. ) َنیِِملاَّظلا َنِم  اَنوُکَتَف  َرَجَّشلا َه  ِهِذ  -ٰ َاب َه َْرقَت  َالَو  اَُمْتئِش  ُْثیَح  اًدَغ  اَْهنِم َر  اَلُکَو  َهَّنَْجلا  َکُجْوَزَو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  اَی  اَْنُلقَو  » 

ییاراوـگ یناوارف و  هب  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  نآ  ياـجک ) ره   ) زا نیزگ و  تنوکـس  غاـب  نـیا  رد  ترـسمه  وـت و  مدآ ! يا  میتـفگ : و 
.دش دیهاوخ  نارگمتس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  اما  دیروخب ،

« نیطقی نم  هرجـش  : » دـیوگ یم  ودـک  هتوب  هب  ًـالثم  دوـش ؛ یم  هتفگ  مه  هتوـب »  » هب تخرد ، رب  هوـالع  رجـش » ، » نآرق گـنهرف  رد  * 
.تسین لاکشا  ياج  تسا ، مدنگ  هیآ  نیا  رد  رجش  زا  دارم  هک  میناوخ  یم  ریسافت  تایاور و  رد  رگا  نیاربانب 

غاب نابحاص  ام  ( 17 ملق / «. ) هّنجلا باحصأ  انولب  امک  مهانولب  ّانا  : » دیامرف یم هک  نانچ  دوش ، یم  هتفگ  زین  ایند  ياه  غاب  هب  تنج » * »
.میدرک شیامزآ  ار 

: اریز تسا ، هدوبن  دوعوم  تشهب  دیزگ ، نکسم  نآ  رد  مدآ  هک  یغاب  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  نآرق و  رگید  تایآ  زا  هچنآ 
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اّمل هّنجلا و  اولخدت  نا  متبسح  ما   » .دشاب هتشاد  شاداپ  قاقحتـسا  هک  دوب  هدرکن  يراک  زونه  مدآ  تسا و  شاداپ  يارب  تشهب ، نآ  - 
« مکنم اودهاج  نیّذلا  هللا  ملعی 

« نیجرخمب مه  ام  و   » .دوش یمن  جراخ  رگید  دوش ، دراو  تشهب  هب  هک  یسک  - 

تاـیاور رد  هوـالع  هب  .دـش  یهن  تخرد  ندروخ  زا  مدآ  هک  یلاـح  رد  تسین ، فـیلکت  تیعوـنمم و  یهن و  رما و  تشهب ، نآ  رد  - 
.تسا هدوبن  دوعوم  تشهب  مدآ ، تشهب  هک  تسا  هدمآ  زین  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها 

.تشاد ییامنهار  هیصوت و  هبنج ي  هکلب  دشاب ، مارح  شماجنا  هک  دوبن  یفیلکت  یهن  مدآ ، ترضح  یهن 

انملظ : » دـنتفگ هبوت  يارب  زین  شرـسمه  مدآ و  َنیِِملاَّظلا »  َنِم  اـَنوُکَتَف  .تسا «  نتـشیوخ  هب  ملظ  یهلا ، ياـه  ییاـمنهار  زا  فـلخت  * 
.تسا یلوا  كرت  دراوم ، لیبق  نیا  رد  ملظ  زا  دارم  ایبنا  تمصع  هب  هجوت  اب  هتبلا  انسفنا »

(120 هط / «.) �یَْلبَی َال  ٍْکُلمَو  ِْدلُْخلا  َرَجَش ِه  �یَلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  اَی  َلاَق  ُناَْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  »

انف یهاـشداپ ) و   ) کـُلم یگنادواـج و  تخرد  هب  ار  وت  هک ) یهاوـخ  یم   ) اـیآ مدآ ! يا  تفگ : و )  ) درک هسوـسو  ار  وا  ناطیـش  سپ 
!؟ منک ییامنهار  ریذپان 

، ناسنا يوزرآ  « ) نیدلاخلا نم  انوکت  وا  نیکَلم  انوکت  نَا  ّالا  ...امّکبر  امکاهن  ام   » .دهد یم  بیرف  ار  ناسنا  اهوزرآ ، هار  زا  ناطیش  * 
هدیـسر و دوخ  يوزرآ  هب  دـیروخب ، تخرد  نآ  زا  رگا  تفگ : ناطیـش  اذـل  تسا ، هنوـگ  هتـشرف  مارآ و  ییاـضف  رد  يدـبا  یگدـنز 

هسوسو ار  وا  تیدبا ، هافر و  هب  ناسنا  لیامت  زئارغ و  زا  هدافتسا  اب  تشاد و  دیهاوخ  بارطـضا  تمحازم و  زا  رود  هب  مئاد و  یگدنز 
( .درک

(21 فارعا /  «. ) َنیِحِصاَّنلا َنَِمل  اَمَُکل  ّیِنِإ  اَمُهَمَساَقَو  » 

.میامش ناهاوخریخ  زا  نم  یتسار  هب  هک  درک  دای  دنگوس  ود  نآ  يارب  دنک )، ریثأت  شا  هسوسو  هک  نآ  يارب  ناطیش   ) و
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زین نآ  رب  درک و  دای  دـنگوس  اهنآ  دامتعا  بلج  يارب  ناطیـش  دنتـشادن و  يدامتعا  سیلبا  هب  زاـغآ  رد  شرـسمه  مدآ و  ترـضح  * 
وا هب  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  هدینـشن  ار  ادـخ  هب  غورد  دـنگوس  نامز  نآ  ات  اوح  مدآ و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دومن  دـیکأت 

.تسا هدوب  ناطیش  زا  غورد  دنگوس  نیلوا  نیاربانب  دندروخ .» تخرد  نآ  زا  دندرک و  دامتعا 

َنَِمل اَمَُکل  ّیِنِإ  .دـنز «  یم  هبرـض  دـنک و  یم  ذوفن  ام  تاداـقتعا  رد  هناـهاوخریخ ، ياـعدا  هنازوسلد و  يرهاـظ  اـب  نمـشد  یهاـگ  * 
هل ّانا  : » دنتفگ وا  هب  هتخادرپ و  يزاسرهاظ  هب  ناشردپ  زا  وا  ندرک  ادج  فسوی و  ندرب  نیب  زا  يارب  زین  فسوی  ناردارب  َنیِحِـصاَّنلا » 

« نوحصانل

(121 هط /  «. ) �يَوَغَف ُهَّب  ُمَدآ َر  �یَصَعَو  ِهَّنَْجلا  َرَو ِق  ْنِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهتآْوَس  اَمَُهل  ْتَدَبَف  اَْهنِم  اَلَکَأَف  » 

تـخیر و) ناــشیاه  ساــبل  هاــگان  هـب   ) سپ دــندروخ ، هعوـنمم ) تـخرد   ) نآ زا  ود  ره  هدــش و ) هـتفیرف  شرــسمه  مدآ و   ) سپ
نیا  ) دـندش و لوغـشم  ناشدوخ  رب  تشهب  ناتخرد )  ) گرب ندینابـسچ  هب  ود  ره  راـچان ) هب  ) دـش و رهاـظ  ناـنآ  يارب  ناـشهاگمرش 

.تفر ههاریب  هب  درک و  ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ  نینچ )

رارق نارگید  دوخ و  تمالم  دروم  ناسنا  ندـش ، هسوسو  زا  دـعب  ور  نیا  زا  دـنک ، یمن  بلـس  ار  ناسنا  رایتخا  ناطیـش ، هسوسو ي  * 
.درک یمن  داقتنا  وا  زا  یسک  رگید  درک ، یم  بلس  ار  ناسنا  رایتخا  هسوسو ، رگا  هک  یلاح  رد  دریگ ، یم 

ار وا  دعب  و  ّکلدا » له  ، » دمآ مدآ  غارس  هب  تلالد  ییامنهار و  راعش  اب  ادتبا  ناطیش  دیامرف : یم  یفیطل  نایب  رد  سوواط  نب  دیـس  * 
امهّالدف ، » درک هسوسو  هیلدت و 

« نیعمجا مهّنیوغال  کتّزعبف   » .دیآ یم  بیرف  اوغا و  دصق  هب  ادتبا  زا  ناطیش  هک  ام  لاح  هب  ياو  سپ  رورغب ،»
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اذل تسا ؛ هاگآ  یمدآ  ياه  هتساوخ  اهزاین و  رب  ناطیش  « ) دلخلا هرجش  یلع  ّکلدا  له   » .تسا یناسنا  تالیامت  ناطیـش ، ذوفن  هار  * 
اه و مان  زا  نیطایـش  و  دـناشک ) یم  هانگ  هب  ار  ناسنا  زارد ، ینالوط و  ياهوزرآ  يرآ  .درک  لافغا  یگنادواج ، هب  لیم  هار  زا  ار  مدآ 

« دلخلا هرجش  یلع  ّکلدا  له   » .دننک یم  هدافتسا  دوخ  موش  دصاقم  مدرم و  فارحنا  يارب  باذج  ابیز و  نیوانع 

: هلمج زا  دز ، یتاغیلبت  یناور و  کیتکات  عون  ره  هب  تسد  شزغل ، داجیا  يارب  ناطیش  * 

« امهمساق  » .درک دای  دنگوس  اوح  مدآ و  يارب  فلا )

« نیحصاّنلا نمل  امکل  ّینا   » .متسه امش  ناهاوخریخ  زا  نم  تفگ : تفرگ و  دوخ  هب  هناهاوخریخ  هفایق ي  ب )

« یلبی کلم ال  دلخلا و  هرجش   » .تشاد دیهاوخ  يدبا  تموکح  یگدنز و  دیروخب ، ار  هایگ  نیا  رگا  هک  داد  تیدبا  هدعو  ج )

ینعی نیدـلاخلا » نم  انوکت  وا  نیکلم  اـنوکت  نا  ـالا  هرجـشلا  هذـه  نع  اـمّکبر  اـمکاهنام   » .دز تمهت  قح  تاذ  هب  تفگ و  غورد  د )
.دیسرب يدبا  یگدنز  هب  ای  دیوش  هتشرف  امش  هک  نیا  سرت  زا  رگم  درکن  یهن  ار  امش  ناتراگدرورپ 

: مدآ ترضح  هانگ  * 

: تسا هدش  هداد  لامتحا  دنچ  يوغف » ّهبر  مدآ  یصع   » هلمج اب  طابترا  رد 

.دش هارمگ  هکنیا  هن  درکن ، دشر  ینعی  يوغ » دش و« یلوا  كرت  بکترم  هکلب  درکن ؛ هانگ  مدآ  فلا )

.يولوم یهن  هن  دوب ، يداشرا  یهن  هعونمم ، تخرد  زا  مدآ  یهن  ب )

.بحتسم كرت  رد  مه  دور و  یم  راکب  بجاو  كرت  رد  مه  نایصع » ( » ج

: اریز تسین ، شریذپ  دروم  تالامتحا  نیا  زا  مادک  چیه  اما 
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.دنراد مدآ  نایصع  رد  تحارص  نآ  هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  ًالوا ؛

.میرادن یهن  ندوب  يداشرا  رب  یلیلد  ًایناث ؛

مه ناطیـش  هک  مییوـگب  دـیاب  تروـص  نیا  رد  اریز  تسین ؛ تسرد  تسا ) هدرکن  بجاو  كرت  ) مـکح ندوـبن  یفیلکت  ياـعدا  ًاـثلاث ؛
.تسا هدرکن  هانگ  هدشن و  یفالخ  بکترم 

؟ دراد انعم  يداشرا  یهن  اب  هنع  یهنم راک  زا  هبوت  رگم  ًاعبار ؛

.تسا هتفر  راکب  هانگ  يانعم  هب  اهنت  نآرق ، رد  نایصع  ًاسماخ ؛

يانعم سپ  دنموصعم ، ناربمایپ  رگا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  هک  اجنآ  میورب  موصعم  ماما  غارس  هب  تسا  رتهب  نیاربانب 
یلع زوجت  یّتلا  بونذـلا  نم  ...هوبنلا  لبق  مدآ  نم  کلذ  ناک  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ يوغف » ّهبر  مدآ  یـصع  و   » هیآ
ماقم اب  نآ  باکترا  هک  هدوب  یفالخ  تسا و  هدوب  وا  تثعب  زا  لبق  مدآ  ترـضح  ینامرفان  ینعی  ...مهیلع ؛» یحولا  لوزن  لبق  ءاـیبنالا 

.درادن یتافانم  تّوبن 

اَمُهَّلَزَأَف » 

(36 هرقب /  «. ) ٍنیِح �َیلِإ  ٌعاَتَمَو  ٌّرَقَتْسُم  ْرَْألا ِض  ِیف  ْمَُکلَو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلقَو  ِهِیف  اَناَک  اَّمِم  اَمُهَج  َرْخَأَف  اَْهنَع  ُناَْطیَّشلا 

دورف میتفگ : اهنآ ) هب  ماگنه  نیا  رد   ) درک و جراخ  دـندوب ، نآ  رد  هک  یغاب  زا  ار  ناـنآو  تخادـنا  شزغل  هب  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپ 
.تسا يرادروخرب  هرهب و  نیعم  یتقو  ات  هاگرارق و  نیمز  رد  امش  يارب  تسا و  رگید  یخرب  نمشد  امش  یضعب  هک  یلاح  رد  دییآ !

نداد ناشن  يارب  و  هفیلخ » ضرالا  یف  لعاج  ّینا  ، » دشاب نیمز  يور  رد  وا  هفیلخ ي  ناونع  هب  ناسنا  هک  دوب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  * 
نیلوا سپس  داد ، شرارق  تشهب  رد  داد و  ار  وا  رب  هدجـس  روتـسد  هاگنآ  داد ، میلعت  ناسنا  هب  ار  یقیاقح  نارگید ، هب  یگتـسیاش  نیا 

عورش رایتخا  تیلوئسم و  دهعت و  عوضوم  دهد و  یم  نامرف  وا  هب  ار  فیلکت 

رب لحارم  نیا  همه ي  دریگ و  یم  تروص  لماکت  يارب  شالت  نیمز و  هب  دورو  فیلکت و  زا  فلخت  تازاـجم  نآ  زا  سپ  دوش ، یم 
، تفرگ تروص  یهلا  ملع  هیاپ ي 
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هب وا  دروم  رد  دنوادخ  ملع  : » دیامرف یم  نیمز  يور  رب  ناسنا  رارقتساو  لحارم  نیا  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نانچ 
«. تسویپ عوقو 

« امّهلزَاف  » .تفر ام  ردام  ردپ و  غارس  هب  لوا  زور  زا  اریز  تسا ؛ رشب  لسن  هنیرید ي  نمشد  ناطیش ، * 

 « ُناَْطیَّشلا اَمُهَّلَزَأَف  .تسا «  ریذپ  هسوسو  اطخلازیاج و  ناسنا ، * 

« امهجرخاف  » .دهد یم  طوقس  ار  وا  اه  فالخ  یلو  تسا ؛ یتشهب  دراد ، هک  ییاه  تقایل  اهدادعتسا و  رطاخب  یناسنا  ره  * 

« نیح یلا   » .تسا یتقوم  ایند ، یگدنز  * 

(37 هرقب /  «. ) ُمیِح َّرلا  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِملَک  ِّهِب  ْنِم َر  ُمَدآ  �یَّقَلَتَف  » 

.دـنادرگزاب وا  رب  ار  دوخ  فطل  دـنوادخ  سپ  درک ) هبوت  تاملک  نآ  ابو  ، ) درک تفاـیرد  یتاـملک  شراـگدرورپ  يوس  زا  مدآ  سپ 
.تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  وا  انامه 

ینامیشپ رثأ  رد  وا  .دیدرگ  دوخ  هابتشا  هجوتم  دش ، مورحم  هافر  اه و  تمعن همه  زا  دیشچ ، دروخب ، دیابن  هک  ییاذغ  زا  مدآ  نوچ  * 
.دومن هبوت  تاملک ، نآ  هلیسو ي  هب  تفایرد و  دنوادخ  زا  ار  یتاملک  تمادن ، و 

قلخ نیرتهب  هب  لسوت  دومن ، هبوت  نآ  هلیـسو ي  هب  مدآ  هک  یتاملک  زا  دارم  دوش ، یم  هدافتـسا  ینـس  هعیـش و  تاـیاور  زا  هچنآ  قبط 
يارب مدآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  هک  ناـنچ  .تسا  مالـسلا ) مهیلع  هیلع و   ) وا تـیب  لـها  دـمحم و  ترـضح  ینعی  ادـخ ،

(1)« نیسحلا نسحلا و  همطاف و  ّیلع و  دّمحم و  قّحب  : » داد مسق  اه  مان  نیا  هب  ار  دنوادخ  شا ، هبوت  شریذپ 

رد هک  تسا  يا  هلمج  نامه  تاملک ، زا  دارم  دندقتعم : یخرب  هتبلا 

میدرک و متس  دوخ  هب  ام  ایادخ ! نیرـساخلا » نم  ّننوکنل  انمحرَت  انل و  رفغَت  مل  نِا  انـسفنأ و  انملظ  اّنبر  : » تسا هدمآ  فارعا  هروس ي 
تمحر دروم  يزرماین و  ار  ام  وت  رگا 
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.دش هتفریذپ  دمحم  لآ  دمحم و  هب  لسوت  اب  نیمز ، يور  رد  هبوت  نیلوا  نیاربانب  .دوب  میهاوخ  ناراکنایز  زا  ًامتح  یهدن ، رارق 

یلوا و كرت  نآ  یعـضو  رثأ  .دـنام  یقاـب  نآ  یعـضو  رثأ  یلو  هیلع ،» باـتف  ، » تفریذـپ ار  اوـح  مدآ و  هبوـت ي  دـنوادخ  هـچرگ  * 
« اوطبها  » .دوب نیمز  هب  طوبه  یتشهب و  هاگیاج  نآ  زا  جورخ  اوح ، مدآ و  ینامرفان 

؛ دنک یگدنز  نیمز  رد  يو  هک  دوب  نیا  مدآ  تقلخ  زا  یلـصا  ضرغ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیلخ » ضرالا  یف  لعاج  ّینا   » هیآ زا  * 
: هک دنادب  مدآ  دیاب  دوب و  یگدامآ  عون  کی  دنمزاین  نیمز  رد  یگدنز  یلو 

.دراد دوجو  فیلکت  یهن و  رما و  وا ، یگدنز  رد  تسین و  قلطم  دازآ  . 1

.دهد بیرف  ار  ناسنا  غورد ، ياه  هدعو  دنگوس و  اب  اسب  هچ  تسوا و  نمشد  سیلبا  . 2

.تسا طوقس  لماع  ناطیش ، زا  تعاطا  . 3

.تسا ناربج  هلیسو  هبوت ، . 4
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ناسنا شنیرفآ  فده  مود : لصف 

هراشا
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: مود لصف 

ناسنا شنیرفآ  زا  فده 

تسین فده  نودب  هچیزاب و  شنیرفآ  . 1

(115 نونمؤم /  «. ) َنوُعَج ُْرت  َال  اَْنَیلِإ  ْمُکَّنَأَو  اًثَبَع  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ  » 

؟ دیوش یمن  هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  امش  میا و  هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دینک  یم  نامگ  ایآ  سپ 

 « اًثَبَع ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ   » .تسا رادفده  ناسنا ، شنیرفآ  درادن و  هار  یگدوهیب  ثبع و  دنوادخ  راک  رد  * 

« نوعجرتال...متبسحفأ  » .دوش یمن  هصالخ  ناهج  نیا  رد  ناسنا ، شنیرفآ  فده  و 

38 و 39) ناخد /  «. ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُه  َرَثْکَأ  َّنِک  -ٰ َلَو ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  اَمُهاَنْقَلَخ  اَم  َنِیبِعَال .  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  » 

رثکا یلو  میدـیرفاین ، ار  نیمز  نامـسآ و  قح  ساسا  رب  زج  ام  .میدـیرفاین  يزاب  هب  تساهنآ  نیب  ار  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  اـم  و 
.دنناد یمن  ناکرشم 

الا  » .تساـم ملع  ندوب  دودـحم  مهف و  رد  لکـشم  میدرکن ، كرد  ار  يزیچ  ِتقلخ  زا  فدـه  رگا  تسین ، قح  زج  یتسه  فدـه  * 
« ّقحلاب
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« نوملعی ...ّقحلاب ال  الا   » .تسا یهلا  ياهراک  تمکح  تیناقح و  هب  ندرب  یپ  یعقاو ، ملع  * 

دیا هدرک رکف  چـیه  ایآ  : ) دـیوگ یم  نآرق  .هناکدوک  ياه  يزاب  لثم  تسا ، هجیتن  یب  همانرب و  یب  فدـه ، یب  راـک  بعل » : » حیـضوت
تـسدب تهج  شالت  دینک !؟ یم  هچ  ایند ) ) نایم نیارد  دیدوب ، كاخ  شلوا  هک  روط  نامه  دـیوش ، كاخ  دـیریمب و  امـش  رگا  هک )

یم همادا  ار  يرارکت  یگدنز  نیا  لاس  داتفه  ناسنا  .ندروخ  يارب  ندرک  راک  ًاددـجم  ندرک و  راک  يارب  ندروخ  نان  نان و  ندروآ 
، میوش كاخ  میریمب و  ام  رگا  .تسین  يربخ  هک  مه  گرم  زا  دـعب  دریم و  یم  دوش و  یم  چوپ  مه  دـعب  دوش ؟ یم  هچ  دـعب  دـهد و 

تسا هتخاس  هک  يا  هزوک  تسین  رـضاح  تسم  رگ  هزوک  کی  دهد ، یمن  ماجنا  مه  تسم  رگ  هزوک  کی  هک  تسا  يراک  ادخ  راک 
يادخ دننک و  یم  یلاخ  ار  شداب  هبترم  ود  دننک و  یم  داب  ار  نآ  دـنرخ و  یم  کنکداب  هک  اه  هچب  زا  یـضعب  راک  لثم  دنکـشب ، ار 

.دهد یمن  ماجنا  يراک  نینچ  زگره  میکح 

! باـتب میوگب : دیـشروخ  هب  .مشاـب  هتـشاد  يدازآ  نکـسم و  هاـفر و  مروخب و  نم  اـت  دـنراک  رد  کـلف  دیـشروخ و  هم و  داـب و  ربا و 
نم .شکب  الاب  نیمز  زا  ار  ییاذـغ  داوم  تخرد  .شکب  نییاپ  ار  ناراب  نیمز  هبذاج  .وش  ناراب  ربا  .وش  ربا  راخب  وش و  راـخب  سوناـیقا 

.تسا چیه  يوس  هب  ناسنا  تسا و  ناسنا  يارب  همه  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  ینعی  چیه ! هچ ؟ نآ  زا  دعب  بوخ  مروخ ، یم 
! دوب دهاوخ  هنوگ  نیا یتسه  زا  شریسفت  تشاذگ ، رانک  ار  ادخ  هک  یسک  .تسا  يدام  ینیب  ناهج  نیا 

ادخ متسه ! امش  اب  یتئارق  ياقآ  تفگ : مدرک ، شهاگن  روط  نیمه  نم  درک »؟ قلخ  ار  ام  ادخ  ارچ   » دیـسرپ نم  زا  یـسک  تقو  کی 
يارب متفگ : نم  .دش  تحاران  صخـش  نآ  .مداد  همادا  متوکـس  هب  نم  .تفگ  ًاددجم  مدرک ! شهاگن  زاب  درک ؟ قلخ  ار  ام  یچ  يارب 

باوج ارچ  یناوت ، یم  هک  وت  یتئارق  ياقآ  ییوگ  یم  امش  دیرفآ ! نیمه 
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راک نیا  رگا  دروایب و  دوجو  هب  مدع  زا  دناوت  یم  ادخ  .تسا  لیخب  دهدن ، ماجنا  دنکب و  یبوخ  راک  دـناوتب  یـسک  رگا  یهد !؟ یمن 
زا دنک و  تسرد  هفطن  مرپسا و  مدنگ  زا  دـنایورب و  مدـنگ  ینیمز و  بیـس  كاخ  زا  دـناوت  یم  ادـخ  .تسا  هدـیزرو  لخب  دـنکن ، ار 

نهآ دنک و  جارختـسا  نهآ  ندـعم ، زا  دـناوتب  سدـنهم  کی  رگا  هک  روط  نامه  .دوب  لیخب  درک ، یمن  قلخ  ادـخ  رگا  .ناسنا  هفطن ،
دنمزاین کی  تسد  دناوت  یم  هک  یسک  .تسا  لخب  نیا  دهدن ، ماجنا  دزاسب و  نیشام  دنک و  يزاس  هعطق  دنک و  بوذ  دنک و  هیفصت 

کی زا  یـسک  اما  دـننک ؛ یم  شنزرـس  ار  وا  دوش ، هزوفر  دادعتـسا  اب  هچب ي  کـی  رگا  .تسا  ملاـظ  دـنکن ، ار  راـک  نیا  دریگب و  ار 
.تسا هدناوخن  سرد  ارچ  هک  دنک  یمن  هذخاؤم  ار  تخرد 

: مینک هجوت  لصا  دنچ  هب  دیاب  ایند  فده  یسررب  يارب 

، دـنک یم  تکرح  هک  ینیـشام  دـننام : .دـشاب  شدوـخ  رد  شفدـه  يزیچ  دوـش  یمن  تـسا ؛ وا  زا  نوریب  زیچ  ره  فدـه  لوا : لـصا 
هکلب تسین ؛ هناودنه  رد  هناودـنه  فدـه  هدـش ، هدـیرفآ  هک  هناودـنه  تسا و  نوریب  شفدـه  هکلب  تسین ؛ نیـشام  دوخ  رد  شفدـه 

یمرب لکـشم  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .میهاوخ  یم  ایند  دوخ  رد  ار  ایند  فدـه  ایند ، رد  اـم  .تسا  ناـسنا  شطع  عفر  شفدـه 
دیاب مینک ، یم  وجتـسج  نوریب  رد  ار  يزیچ  ره  فده  ام  هک  روط  نامه  .دشاب  ایند  زا  نوریب  دـیاب  مه  ایند  فدـه  هجیتن  رد  .میروخ 

.مینک ادیپ  نآ  نوریب  رد  زین  ار  ایند  فده 

(1) «. اَهِسْفَِنل ْقَلُْخت  َْمل  اَهِْریَِغل َو  ْتَِقلُخ  اَْینُّدلا  : » دیامرف یم  نینمؤملاریما  هک  نانچمه

دیاب دوب ، لام  یگدنز  فده  رگا  .تسایند  دوخ  وزج  لام  نوچ  تسین ؛ لام  ایند  فدـه  سپ  .تسایند  ریغ  يارب  ایند  شنیرفآ  ینعی 
رگا .دنراد  لکشم  مه  راد  لوپ  رایسب  ياه  مدآ  میناد  یم  اما  دنشاب ؛ هتشادن  يا  هلأسم  رگید  دنا ، هدیسر  لوپ  هب  هک  ییاه  مدآ 
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رد فده  سپ  .دنراد  تالکشم  همه  هک  مینیب  یم  ام  دشاب و  هتشادن  لکـشم  دیـسر ، ماقم  هب  هک  یـسک  دیاب  دشاب ، ماقم  ایند  فده 
.تسین ایند 

دیاب تخانـش ، يارب  مینک و  رکف  نوریب  هب  دـیاب  فدـه  تخانـش  يارب  .تسا  وا  دوخ  زا  نوریب  يزیچ  ره  فدـه  هک  الاح  مود : لصا
.دمهفب ات  بآ  زا  نوریب  دیایب  دیاب  تسیچ ، بآ  دمهفب  تساوخ  رگا  یهام  .مینک  رکفت  میرگنب و  ار  نوریب 

هم داب و  ربا و  ینعی  ْمَُکل ،» ٌعاَتَم  ْمَُکل ، َقَلَخ  ْمَُکل ، رَّخَس  ، » تسا ام  رطاخب  ششزرا  ایند  ًالـصا  دشاب ، فده  دناوت  یمن  ایند  موس : لصا
.تسا لصا  ناسنا  سپ  تسا ، ناسنا  يارب  کلف  دیشروخ و  و 

ضرف .دشک  یمن  نام  فرظ  ام  اهتنم  تسا ؛ یلاع  اه  فده  اه  تقو  یهاگ  .میـشاب  هتـشادن  عقوت  دوخ  تیفرظ  زا  شیب  مراهچ : لصا
یم ناـکت  کـچوک  مرک  کـی  شگرب  کـی  يور  دراد ، گرب  نارازه  یتخرد  ره  تسه ، تخرد  اـه  نویلیم  یلگنج  رد  هک  دـینک 

؟ تسیچ شنیرفآ  زا  فده  هک  دیوگب  مرک  نیا  .دروخ 

دوجوم لیاسو  زا  ًالثم  .درک  فشک  ار  نآ  فدـه  ناوت  یم  زیچ  کی  رد  دوجوم  ینورد  لئاسو  زا  هک  نیا  رگید  هلأـسم  مجنپ : لـصا
دیمهف ناوت  یم  هدش ، هتـشاذگ  ...و  قاجا  فرظ و  هک  ییاج  رد  دیمهف ، ار  اجنآ  فدـه  ناوت  یم  هناخ  کی  فلتخم  ياه  شخب  رد 

.تسا اذغ  نتخپ  ناکم  نیا  ندروآ  دوجو  هب  زا  فده  هک 

ناسنا رد  هک  ییاهزیچ  زا  مینک ، یم  فشک  ار  قاتا  زا  فدـه  تسه ، قاتا  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  هناـخ  زا  دـیدزاب  رد  هک  روط  ناـمه 
تسیچ و هک  دوش  یم  هجوتم  دـنک ، هاگن  شتاناکما  شدوخ و  هب  ناسنا  رگا  .مینک  یم  فشک  ار  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  زین  تسه 

یگدنز اهنت  فده  رگا  هک  تسه  مه  يرگید  ياهدادعتـسا  ندـیباوخ ، ندروخرب و  هوالع  ناسنا  رد  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  هچ  يارب 
همه نیا  دوب ، يدام 
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مه یناور  یحور و  ياهزاین  ترطف ، هفطاع ، قشع ، .تسه  مه  يونعم  ياهزاین  يدام  لـئاسم  زا  ریغ  ناـسنا  رد  .دوبن  مزـال  دادعتـسا 
.دراد دوجو 

ناسنا هک  دیمهف  ناوت  یم  دوب ، مکـش  طقف  ناسنا  رگا  تسا ، تذل  يارب  ناسنا  هک  دوب  تسرد  نیا  دوب ، توهـش  طقف  ناسنا  رد  رگا 
ناـسنا هک  میباـی  یمرد  مینک ، یم  لـمأت  ناـسنا  ددـعتم  ياـه  شیارگ  اهدادعتـسا و  دوـجو  رد  هـک  یتـقو  اـما  تـسا ؛ ندروـخ  يارب 

.تسا عماج  يدوجوم 

هک ار  نیمز  هرک ي  یتح  .تسا  دودـحم  ایند  دـنک ، یمن  یـضار  ار  وا  دودـحم  روما  تسا و  تیاهن  یب  هب  ناسنا  لیامت  مشـش : لصا
تـسا بلط  تیاهن  یب  شدوجو  ناسنا  هک  نیا  سپ  تسا ، بلط  تیاهن  یب  شدوجو  ناسنا  دریگب ، ار  هام  دهاوخ  یم  دـنک ، ریخـست 

.تسین دودحم  تسا و  تیاهن  یب  ناسنا  فده  هک  میمهفب  میناوت  یم  مه  نیا  زا 

، مادختـسا يارب  كردـم  كردـم ، يارب  دـناوخ  یم  سرد  ناسنا  ًالثم  .میا  هدرک  تراـسخ  دـشاب ، تاـیدام  فدـه  رگا  متفه : لـصا
نیا دشاب ، تایدام  رگا  فده  .دوش  یم  چوپ  یگدنز  ماجنارـس  دشاب ، نیا  رگا  یچیه ! یچ ؟ يارب  یگدنز  یگدنز ، يارب  مادختـسا 

.دوب دهاوخ  هنوگ 

رتهب ار  شدوخ  تخاس  فده  يا ، هدنزاس  یعناص و  ره  ًالوصا  .درک  لاؤس  یتسه  بحاص  زا  دیاب  فدـه  فشک  يارب  متـشه : لصا
فدـه وا  زا  دـیاب  دزاس ، یم  تعاس  یتقو  زاس  تعاس  کی  .دیـسرپ  شا  هدـنزاس  زا  دـیاب  یلوصحم  ـالاک و  ره  دروم  رد  .دـناد  یم 

.دیسرپ ار  تعاس 

نمچ دیوگ : یم  دنهدب ، تسیلابتوف  هب  رگا  تسا ، بوخ  نتـشاک  يارب  دیوگ : یم  دنهدب ، زرواشک  کی  هب  ار  نیمز  هعطق  کی  رگا 
.نتخاس هناخ  يارب  دیوگ : یم  دوش ، هداد  هناخ  یب  هب  رگا  .تسا  بسانم  يزاب  يارب  دوش ، يراک 
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: دـیوگ یم  میـسرپب ، سکرام  زارگا  توهـش و  دـیوگ : یم  تسیچ ؟ فدـه  میـسرپب ، دـیورف  زا  رگا  ناسنا ، شنیرفآ  فدـه  هرابرد 
.دنهد یم  يرظن  مادکره  تسیچ ، شنیرفآ  فده  هک  دوش  هدیسرپ  یبرغ  یقرش و  ياه  بتکم  زا  یتقو  .داصتقا 

: تفگ لیف ، ياهاپ  هب  دیلام  تسد  یکی  دننک ، فیـصوت  ار  وا  دنتـساوخ  یتقو  دنتفرگ ، ار  لیف  رود  دـندوب ، روک  همه  هک  هدـع  کی 
تخت لکـش  لیف  تفگ : شمکـش ، هب  دیلام  تسد  یکی  تسا ، نزبداب  لیف  تفگ : شـشوگ ، هب  دیلام  تسد  یکی  تسا ، نوتـس  لیف 
.تسین توهـش  طقف  ناسنا  یلو  دراد ؛ توهـش  ناسنا  .تسین  لیف  ییاهنت  هب  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  اـما  دراد ؛ ار  اـهنیا  همه  لـیف  .تسا 
هتشاذگ یصاخ  ياه  کنیع  اه  نیا  نوچ  دیـسرپ ؛ سلگنا  سکرام و  زا  دوش  یمن  .تسین  مکـش  طقف  ناسنا  اما  دراد ؛ مکـش  ناسنا 

لاؤس نیا  مهف  يارب  تسیچ و  يارب  ناسنا  هک  دـناد  یم  اهنآ  همه  زا  رتهب  دـنوادخ  اما  دـننیب ؛ یم  کنیع  نامه  اب  ار  زیچ  همه  دـنا و 
.درک هعجارم  نآرق  هب  دیاب 

نآرق هاگدید  زا  ناسنا  شنیرفآ  فادها  . 2

تدابع . 1-2

(56 تایراذ /  «. ) ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  » 

.دننک تدابع  ارم  هک  نآ  يارب  رگم  مدیرفاین ، ار  سنا  نج و  و 

، دنتخانش ار  وا  نوچ  تخانش و  تفرعم و  يارب  رگم  دیرفاین ، ار  مدرم  دنوادخ  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیـسح  ماما  * 
.دوش یم  زاین  یب  وا  ریغ  یگدنب  زا  دنک ، تدابع  ار  وا  هک  ره  دننک و  تدابع  ار  وا 

هار هک  هدش  هدیرفآ  یلاعتم  یفده  يارب  زین  ناسنا  تسین و  لطاب  يا  هدـیرفآ  چـیه  تسا و  قح  ساسا  رب  شنیرفآ  مامت  نآرق ، رد  * 
راک ره  هب  دراد و  ماع  يانعم  تدابع  هتبلا  ِنوُُدبْعَِیل »  اَّلِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو   » .تسا ادخ  تدابع  نآ  هب  ندیسر 
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.تسا طـلغ  تسین ،» قلخ  تمدـخ  زج  هب  تداـبع  : » دوش هتفگ  رگا  .دوش  یم  هتفگ  تداـبع  دوـش ، ماـجنا  یهلا  فدـه  اـب  هک  یکین 
تسا راک  مه  .قلخ  هب  تمدخ  مه  .تسا  زامن  مه  تدابع  .تسا  طلغ  مه  تسین » زامن  طقف  تدابع  : » دوش هتفگ  رگا  تسا  نینچمه 

کی تدابع  .تسا  ...و  عارتخا  ههبج و  زاـمن و  قلخ و  هب  تمدـخ  لـماش  تداـبع  .تسا  تداـبع  اـه  نیا  همه  .تیبرت  رکفت و  مه  و 
.دراد ییادخ  تهج  هک  يراک  ینعی  تدابع  تسا ؛ هعومجم 

قلخ ار  یتسه  ادـخ  دـش ، یمن  قلخ  ناسنا  رگا  درک و  یمن  قلخ  ار  ناـسنا  ادـخ  دوبن ، تداـبع  رگا  هک  تسا  نیا  تداـبع  تیمها  * 
هاگـشناد هسردم و  هکنپ و  يراخب و  هتخت و  چـگ و  نهآ و  نامیـس و  رجآ و  مامت  هک  نیا  لثم  .تسا  ناسنا  يارب  یتسه  .درک  یمن 

، دمآ یمن  اجنیا  درگاش  رگا  .دـمآ  یمن  اجنیا  مه  درگاش  دوبن ، سرد  رگا  .تسا  لیـصحت  يارب  مه  درگاش  .تسا  درگاش  يارب  ...و 
.تسا درگاش  نیا  يارب  يا  هسردم  یتسه  ناهج  نیا  .دش  یمن  هتخاس  مه  هسردم 

.دنک شیاتـس  دهاوخ  یم  ناسنا  .دزروب  قشع  دهاوخ  یم  ناسنا  .دتـسرپب  ار  يزیچ  هک  دـهاوخ  یم  ًاتیهام  ًاتاذ ، ًاترطف ، ًابلق ، ناسنا  * 
ْنِم ُهَداَبِع  َجِرُْخِیل   » .دنهدب طخ  ام  هب  دندمآ  ینعی  دینک ؛ ار  ادخ  شیاتـس  دینک ، شیاتـس  دیهاوخ  یم  هک  الاح  دنتفگ : دـندمآ و  ایبنا 

«. ِهتَداَبِع َیلِإ  ِناَثْوَْألا  هَداَبِع 

بآ رهن  هک  تسا  نیا  امـش  ناوت  دراب ، یم  ناراب   (1) .ورب فرط  نیا  زا  دنیوگب : هک  نیا  يارب  دـندمآ  ایبنا  دـیامرف : یم  نینمؤملاریما 
.دوشب مه  تشک  هک  دوش  ریزارس  ینیمز  هب  دورب و  ییاج  کی  راذگب  دور ، یم  بآ  هک  الاح  .دورن  رده 

( .موش تدابع  نم  ات  دبعأل » : » دومرفن « ) نودبعیل  » .دنوادخ تدابع  هن  تسا ، مهم  مدرم  ندش  یهلا  رشب و  ندرک  تدابع  * 
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« ...سنالا ّنجلا و  تقلخ  ام  ...رّکذ  و   » .داد رّکذت  وا  هب  ار  شفده  هتسویپ  دیاب  تسا و  نایسن  تلفغ و  ضرعم  رد  ناسنا  * 

؟ تسا هتفاین  ققحت  لماک  روطب  فده  نیا  ارچ  سپ  تسا ، تدابع  رشب  شنیرفآ  زا  فده  رگا  لاؤس :

اما میدروآ ؛ یم  رد  دوخ  یگدـنب  هب  هدرک ، تیادـه  راـبجا  هب  ار  همه  میتـساوخ ، یم  رگا  هدومرف ؛ نآرق  رد  دـنوادخ  اـهراب  باوج :
.دنک تدابع  هنادازآ  هناهاگآ و  ات  دیرفآ ، دازآ  ار  رشب  دنوادخ 

؟ دراد زاین  ام  تدابع  هب  دنوادخ  ایآ  لاؤس :

ام هب  رگا  .تسا  زاـین  یب یتـسه  همه  زا  هکلب  ناـسنا ؛ زا  اـهنت  هن  تسا ، ینغ  تهج  ره  زا  دـنوادخ  دـیامرف : یم  اـهراب  نآرق  باوـج :
هب هک  میتسه  ام  نیا  دراد ، زاین  ام  هناخ  هب  دیشروخ  هک  دنک  نامگ  یسک  دیابن  میزاسب ، باتفآ  هب  ور  ار  دوخ  لزنم  هک  دنداد  روتسد 

همه رگا  درادن ، ام  تدابع  هب  يزاین  وا  .هدننیرفآ  فدـه  هن  تسا ، ناسنا  شنیرفآ  فدـه  ناسنا ، تدابع  .میجاتحم  نآ  يژرنا  رون و 
ام رب  ادـخ  تدابع  هک  نیا  اـب  ...ینغل » هللا  ّناـف  ًاـعیمج  ضرـالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  نا  : » تسا زاـین  یب  وا  دـنوش  رفاـک  نیمز  مدرم 

فطل تیاـهن  نیا  دـهد و  یم  شاداـپ  فیلکت ، ياداربارب  رد  مه  زاـب  یلو  تسا ؛ ناـسنا  یبرم  قزار و  قلاـخ و  نوـچ  تسا ؛ بجاو 
.تسوا

؟ مینک تدابع  ار  ادخ  ارچ  لاؤس :

: تسا هدمآ  نینچ  شسرپ  نیا  خساپ  نآرق  ياج  دنچ  رد  باوج :

« مکقلخ يّذلا  مّکبر  اودبعا   » .تسامش یبرم  قلاخ و  دنوادخ  نوچ  - 

 « ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآَو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ِْتیَْبلا .  اَذ  -ٰ َّب َه اوُُدبْعَْیلَف َر  .تسامش «  تینما  يزور و  قزر و  هدننک  نیمأت  نوچ  - 

« ینُدبعاف انأ  ّالا  هلا  ال   » .تسین وا  زج  يدوبعم  نوچ  - 
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: هلمج زا  تسا ، يروما  دنک ، یم  تدابع  هب  راداو  ار  ناسنا  هچنآ 

.تسا یبرم  قزار و  قلاخ و  هک  وا  ياه  تمعن  هب  هجوت  - 

.شیوخ زاین  رقف و  هب  هجوت  - 

.تدابع تاکرب  راثآ و  هب  هجوت  - 

.تدابع كرتراثآ  هب  هجوت  - 

.میشاب یتسه  گنهامهان  وضع  ام  ارچ  دنتسه ، وا  حیبست  لاح  رد  وا و  عیطم  یتسه ، همه  هک  نیا  هب  هجوت  - 

.میزروب قشع  وا  زا  رترب  یسک  هچ  هب  تسا و  ناسنا  حور  رد  شتسرپ ، قشع و  هک  نیا  هب  هجوت  - 

تمحر . 2-2

(119 دوه /  «. ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  َّکِب  ُهَِملَک َر  ْتَّمَتَو  ْمُهَقَلَخ  َِذلَو 
�

َِکل َکُّب  َمِح َر  ْنَم َر  اَّلِإ  » 

هدش رداص  تراگدرورپ  نامرف  دـیرفآ و  ار  مدرم  تمحر )  ) نیمه يارب  دـنوادخ )  ) دـنک و محر  وا  هب  تراگدرورپ  هک  یـسک  رگم 
.درک دهاوخ  رپ  سنا  نج و  زا  ار  خزود  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  مهقلخ » کلذل  و   » .تسا یهلا  تمحر  تفایرد  شریذپ و  رـشب ، تقلخ  هفـسلف ي  حیـضوت :
هک شدـنمراک  هب  ار  یلوپ  دـهاوخ  یم  یـسک  هک  نیا  لثم  .دوش  تمحر  قحتـسم  دـهد و  ماجنا  ییاهراک  ات  دـیرفآ  ار  ناـسنا  ادـخ 

نیا اب  اما  ْمُهَقَلَخ ؛» َِکلذـِل  ، » ایب مه  هعمج  هبنـش و  جـنپ  ًالثم  ای  نامب  راک  هفاضا تعاس  ود  دـیوگ : یم  وا  هب  دـهدب و  تسا ، دـنمزاین 
ای مینک  عفر  عفد و  ار  يرـش  میهاوخ  یم  ای  مینک  بلج  ار  يدوس  میهاوخ  یم  ای  مینک  يراک  میهاوخ  یم  هک  ام  ًالومعم  هک  تواـفت 

.تسین فطل  زج  يزیچ  ادخ  فده  سپ  .دسر  یم  ادخ  هب  ررض  هن  دهاوخ  یم  دوس  هن  دنوادخ  .تساهنیا  ام  ياه  فده  ًالومعم  ... 
: دنا هداد  ام  دای  میدق  زا  رعش  کی 
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منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

شیامزآ . 3-2

«. ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهاَیَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  »

.هدنزرمآ دـنمتزع و  تسوا  دـیهد و  یم  ماجنا  يرتهب  راک  امـش  زا  کی  مادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  تایح  گرم و  وا 
(2 کلم / )

(2 توبکنع /  «. ) َنُونَتُْفی َال  ْمُهَو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُک  َْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ  » 

؟ دش دنهاوخن  شیامزآ  دنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  دندرک  نامگ  مدرم  ایآ 

ناحتما دیاب  تسیفاک ؟ میناملـسم  ام  دییوگب  هک  نیمه  میا و  هدیرفآ  ار  امـش  ام  هک  دـینک  یم  لایخ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  حیـضوت :
ات دینک  روبع  اهداضت  اهیراوگان و  نایم  رد  دـیاب  امـشو  تسا  دـشر  نادـیم  ایند  تسین ؛ هناخیم  هدکترـشع و  هاگباوخ و  ایند  دـیوش ،
یم ادیپ  دشر  دوش و  یم  ریگرد  مدآ  هک  تسا  اه  یتخـسرد میتشادن ؛ يدشر  ام  دوبن ، اهیراوگان  اه و  یتخـس  نیا  رگا  .دـینک  دـشر 

يزاسوراد ملع  دشر  ات  دشاب  يرامیب  ياه  يراوگان  دیاب  دوش ، افوکـش  ناسنا  رد  قرب  عارتخا  ات  دشاب  یکیرات  یتخـس و  دیاب  دـنک ؛
.میوش ناحتما  دیاب  ام  همه  هدرک ، افوکش  ار  ناسنا  دادعتسا  هدمآ ، شیپ  ناسنا  يارب  هک  یتخس  دمآ و  شیپ  ره  دوش ؛ افوکـش  ام  رد 

.مینک یم  شیامزآ  ار  امش  همه  ام  هک  هدمآ  هبترم  تسیب  دودح  نآرق  رد 

دروم رازبا  موادـت ، ترورـض ، ناکم ، نامز ، فدـه ، رظن  زا  هک  تسا  يراک  کین ، راک  دراد ؟ یطیارـش  هچ  کین  و  نَسَح »  » راک * 
، تقد لادـتعا ، طاشن ، زاین ، دروم  ياه  تیولوا  لـمع ، رد  يرگن  هدـنیآ  مظن ، ماکحتـسا ، راـک ، رد  تماقتـسا  ناراـکمه ، هدافتـسا ،

.دریذپ ماجنا  ایر  طبح ، بجع ، ياه  تفآ  زا  رود  هب  دشاب و  هتفرگ  رارق  يزیر  همانرب  شجنس و  دروم  تعرس ،
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نآ تسا و  دارم  لـمع  نیرتهب  هکلب  تسین ؛ ناوارف  داـیز و  لـمع  دارم  دومرف : هیآ  لـیذ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما  * 
.دشاب يراکوکین  قداص و  تین  یهلا و  تیشخ  اب  هارمه  هک  تسا  یلمع 

.تسا هدـیرفآ  یباـختنا  لـماکت  يارب  ار  ناـسنا  دـنوادخ  تسا و  هدـشن  هدـیرفآ  ثبع  زیچ ، چـیه  دـندنمفده و  هـمه  اـه  هدـیرفآ  * 
« مکولبیل »

« مکولبیل هایحلاو  توملا  قلخ   » .دوش یم  مولعم  اه  ینیریش  خلت و  اه و  يراتفرگ  يالبال  رد  ناسنا  هرهوج  * 

ماجنا راک  نیرتهب  دـیاب  میـشابن ، عناق  راک ، ندوب  بوخ  هب  ًالمع )» رثکا   » هن « ) ًالمع نسحأ   » .ّتیمک هن  تسا  تیفیک  لمع ، كالم  * 
« ًالمع نسحا   » .دوش

( تسا رارمتسا  هناشن  عراضم  لعف  « ) مکولبیل  » .تسا همه  يارب  یگشیمه و  یهلا  شیامزآ  * 

« روفغلا  » .تسا هدنشخب  وا  هک  دیوشن  سویأم  یهلا  ياه  شیامزآ  رد  تسکش  زا  * 

هدش هداد  تبـسن  ادخ  هب  ناحتما  دروم  تسیب  زا  زواجتم  نآرق  رد  .تسا  هدـش  یفرعم  شنیرفآ  فدـه  ناونع  هب  ناسنا  شیامزآ » * »
.تسا راگدرورپ  یمئاد  تنس  یلک و  نوناق  کی  نیا  تسا ،

یم هراشا  بوقعی  ناتـساد  هب  نآرق  .دنراد  تیـساسح  نآ  يور  دارفا  هک  تسا  يا  هیحان  نامه  زا  یهلا  ناحتما  دراوم  يرایـسب  رد  * 
.دش وا  شیامزآ  هلیسو  فسوی  قارف  دوب و  ساسح  فسوی  هب  تبسن  هک  دنک 

اب بسانت  هک  ارچ  دـشاب ، يزیچ  هب  یهورگ  ره  ناحتما  تسا  نکمم  هکلب  دـنوش ؛ شیامزآ  لئاسو  همه  اـب  مدرم  همه  تسین  مزـال  * 
.تسا طرش  مدرم  یعامتجا  يدرف و  عضو  هیحور و 
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دوش هزوفر  تخس  رگید  تاناحتما  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  دیآرب ؛ یبوخ  هب  تاناحتما  زا  يا  هراپ  هدهع  زا  ناسنا  کی  تسا  نکمم  * 
رارق شیامزآ  دروم  شدنبلد  دنزرف  تبیصم  اب  ار  یسک  دنوادخ  ًالثم  دشاب ، يرگید  ناحتما  هلیسو  يدرف ، ناحتما  تسا  نکمم  زین  و 

فیفخت رد  دـنیآ و  یمرب  يدرد  مه  ماقم  رد  اهنآ  ایآ  هک  دـشک  یم  ناحتما  نادـیم  هب  مه  ار  نارگید  ياپ  شیاـمزآ  نیا  دـهد ، یم 
؟ هن ای  دنشوک  یم  هدز  تبیصم  صخش  مالآ 

؟ دنک یم  شیامزآ  ار  ناسنا  ارچ  سپ  دناد ، یم  ار  زیچ  همه  ادخ  رگا  تسین و  دارفا  شجنس  يارب  یشیامزآ  ره  رگم  لاؤس :

يارب هکلب  دناد ؛ یم  لبق  زا  ار  زیچ  همه  وا  اریز  تسین ؛ دنوادخ  یهاگآ  نتـسناد و  يارب  دـنوادخ  طسوت  ناگدـنب  شیامزآ  باوج :
تامولعم هک  يداتـسا  لثم  « ) ًالمع نسحا  مکّیا  مکولبیل   » .میـسانشب ار  شیوخ  هاگیاج  میهد ، یم ماجنا  هک  یلاـمعا  اـب  هک  تسا  نآ 

یم شناگدـنب  هرابرد  ار  زیچ  همه  ادـخ  دـنک ) هولج  درگاش  هرمن  قاقحتـسا  ات  دـنک  یم  ناحتما  ار  وا  یلو  دـناد ؛ یم  ار  شدرگاـش 
ات ایآ  تسا ، دـلب  يزود  فاحل اقآ  نیا  هک  دـیناد  یمن  امـش  رگم  .دـهدب  دزم  شدوخ  ملع  نتـسناد و  يور  ادـخ  تسین  انب  اما  دـناد ؛

دزاسن ات  تسا ، دلب  زاس  تخاس و  میناد  یم  .مهد  یمن  ار  شلوپ  دزودن  ات  اما  تسا ؛ زود  فاحل مناد  یم  دـیهد ؟ یم  شلوپ  دزودـن 
هب دزم  شنتسناد  ساسارب  مه  ادخ  یهد ، یمن  زودفاحل  هب  لوپ  تملع ، شناد و  ساسا  رب  امش  هک  روط  نیمه  .میهد  یمن  وا  هب  لوپ 

ساسا رب  رجا  اما  دناد ؛ یم  دناد ، یم  دناد ، یم  ادخ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  میراد  هغالبلا  جهنرد  .دهد  یمن  یسک 
.تسا لمع  ساسا  رب  .تسین  نتسناد 
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دنوادخ شیامزآ  ندوب  یناگمه  . 1-3-2

همه يارب  شیامزآ  اما  دراد ؛ قرف  مه  اب  زین  اهنآ  جیاتن  عبطلاب  ناسآ و  یضعب  لکشم ، یـضعب  تسا ، توافتم  یهلا  تاناحتما  هچرگ 
شیامزآ ار  امـش  ًاعطق  « ) مُکَّنَُوْلبََنل : » دـننام یتارابع  زا  يررکم  تایآرد  هدرک و  هراشا  ناسنا  یمومع  ناحتما  هب  دـیجم  نآرق  تسه ،

یمتح ات  دـنک  یم  هدافتـسا  میدومزآ ) دـندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  دـیدرت  نودـب  « ) ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( » مینک یم 
هکلب دـنوش ؛ یم  شیامزآ  زین  ناربمایپ  یتح  اه  ناسنا  همه  هاگـشیامزآ  نیا  رد  .دـنک  يروآدای  اه  ناـسنا  همه  هب  ار  شیاـمزآ  ندوب 

: تساه ناسنا  هیقب  زا  رتراوشد  رایسب  اهنآ  تاشیامزآ 

(124 هرقب /  «. ) ُهُّب َمیِها َر  َْربِإ  �یَلَْتبا  ِذِإَو  » 

.درک ناحتما  ار  میهاربا  دنوادخ 

ياه شیامزآ  نیرت  تخس  زا  دنزرف ، زا  ندیشک  تسد  دوب ؛ لیعامـسا  شدنزرف  حبذ  روتـسد  میهاربا ، زا  دنوادخ  ناحتما  دراومزا  * 
راکـشآ شیامزآ  ناونع  اب  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دومن و  نشور  ناحتما  نیارد  ار  میهاربا  صالخا  نامیا و  هجرد  هک  دوب  یهلا 

: تسا هدرک  دای 

103 و104) تافاص /  «. ) ُمیِها َْربِإ  اَی  ْنَأ  ُهاَْنیَداَنَو  ِنِیبَْجِلل .  ُهَّلَتَو  اَمَلْسَأ  اَّمَلَف  » 

يا هک  میداد  ادـن  ار  وا  دـنک ،) شحبذ  ات   ) داهن كاخ  رب  ار  دـنزرف  هنوگ ي  میهاربا ، دـندش و  اـم ) ناـمرف   ) میلـست ود  ره  نوچ  سپ 
! میهاربا

(105 تافاص /  «. ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َذَک 
�

َِکل اَّنِإ  اَیْؤ  ُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  » 

لمع تین  و   ) میهد یم  شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام  انامه  يدرک ،) تعاطا  ار  ام  رما  و   ) يدیـشخب ققحت  ار  تیاـیؤر  هک  ًاّـقح 
(. مینک یم  لوبق  لمع  ياج  هب  ار  نانآ  ریخ 

(106 تافاص /  «. ) ُنِیبُْملا ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذ  -ٰ َّنِإ َه » 

.دوب راکشآ  شیامزآ  نامه  نیا  انامه 
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هب سپـس  .دش  هّللادـبع  نیتسخن ، هلحرم  رد  دیـسر : یم  يرتالاب  ماقم  هب  دـش ، یم  قفوم  هک  یـشیامزآ  ره  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  * 
ماقم هب  دـش ، قفوم  یهلا  تاناحتما  همه  رد  هک  ینامز  تیاهن  رد  دـش و  هّللا  لیلخ  هّللا و  لوسر  نآ  زا  سپ  دیـسر و  یهللا  یبن  ماقم 

.دیدرگ بوصنم  مدرم  يربهر  تماما و 

: تسا هدش  حرطم  شیامزآ  ثحب  زین  ایبنا  ریاس  دروم  رد 

(24 ص /  «. ) َباَنَأَو اًعِکا  َّرَخَو َر  ُهَّب  َرَفْغَتْساَف َر  ُهاَّنَتَف  اَمَّنَأ  ُدوُواَد  َّنَظَو  »... 

فرط نخـس  ندینـش  زا  لبق  دوخ  تواضق  زا   ) سپ میدرک ، شیامزآ  عازن ) حرط  هنحـص و  نیا  اـب   ) ار وا  اـم  هک  دـش  هجوتم  دواد  و 
.درک هبانا  هبوت و  داتفا و  رد  عوکر  هب  تساوخ و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  دش و ) نامیشپ  لباقم 

(34 ص /  «. ) َباَنَأ َُّمث  اًدَسَج  ِیِس  ِهّ ْرُک  �یَلَع  اَْنیَْقلَأَو  َناَْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقلَو  » 

.درک هبوت  هبانا و  ادخ  هاگرد  هب  سپ  میدنکفا ، يدسج  وا  تخت  رب  میدومزآ و  ار  نامیلس  ام  یتسار  هب  و 

شیامزآ قرط  . 2-3-2

یهلا شیامزآ  لیاسو  تسین ؛ ناسکی  همه  ناحتما  شیامزآ و  دنک و  یم  شیامزآ  انثتـسا  نودب  ار  اه  ناسنا  همه ي  لاعتم ، دنوادخ 
یم نایب  ار  یهلا  تاناحتما  زا  یفلتخم  ياـه  هنومن  میرک  نآرق  .دریگ  یمرب  رد  ار  ناـسنا  یگدـنز  نیریـش  خـلت و  ثداوح  ماـمت  زین 

: میوش انشآ  یهلا  نومزآ  هویش  اب  ام  ات  دراد 

لام ناج و  هلیسو  هب  شیامزآ 

(155 هرقب /  «. ) َنی ِِرباَّصلا  ِرَِّشبَو  ِتا  َرَمَّثلاَو  ِسُْفنَْألاَو  ِلاَْومَْألا  َنِم  ٍصْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  » 

نیا رد   ) نارباص مینک و  یم  شیاـمزآ  تـالوصحم ، دوبمک  یناـج و  یلاـم و  ناـیز  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اـب  ار  امـش  ًاـعطق  و 
.هدب تراشب  ار ) اهالب  ثداوح و 
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یلام و ياه  نایز  یگنـسرگ ، سرت ، لیبق : زا  هدـش ، نایب  دوش ، یم  ناحتما  اهنآ  اب  ناـسنا  هک  يروما  زا  ییاـه  هنومن  قوف  هیآ  رد  * 
هدـمآ ناحتما  هلیـسو  ناونع  هب  نآرق  رد  زین  يرگید  روما  هکلب  تسین ؛ اـه  نیا  هب  رـصحنم  دـنوادخ  شیاـمزآ  لـئاسو  یلو  ...گرم 

.تسا

دنزرف لام و  هلیسو  هب  شیامزآ 

(28 لافنا /  «. ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  -َه  َّللا َّنَأَو  ٌهَْنِتف  ْمُکُدَالْوَأَو  ْمُُکلاَْومَأ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  » 

(، دنیآرب شیامزآ  هدهع ي  زا  هک  یناسک  يارب   ) دنوادخ دزن  هتبلا  دنتسه و  امـش ) يارب   ) یـشیامزآ ناتنادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  و 
.تسا گرزب  یشاداپ 

؛ دنشزغل ناحتما و  لماع  اهنیا  سپ  .تسا  دنزرف  لام و  هب  هقالع  ناهانگ  زا  يرایسب  هشیر ي  ناسنا و  ياه  شزغل  زا  يرایسب  لماع  * 
زا تسا ، هداد  رادشه  اهنآ  هطـساو ي  هب  فارحنا  ناکما  اهنآ و  هب  نتـسبن  لد  دنزرف و  لام و  ندوب  هنتف  هب  یفلتخم  تاریبعت  اب  نآرق 

: هلمج

« دالوالا لاومالا و  یف  مهکراش   » .ناسنا دنزرف  لام و  رد  ناطیش  تکرش  ناکما  فلا )

« دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت   » .نآ یفنم  راثآ  دنزرف و  لام و  رد  یهاوخ  نوزفا  ب )

« هللا رکذ  نع  مکدالوأ  مکلاومأ و ال  مهکهلت  ال   » .ادخ دای  زا  لام  دنزرف و  یگدنرادزاب  ج )

« مهدالوأ مهلاومأ و ال  مهنع  ینغت  نل   » .تمایق رد  دالوا  لاوما و  ندوبن  شخب  تاجن  د )

تخادرپ نآ  بجاو  قوقح  دیاب  دسرب و  لالح  فرـصم  هب  دـیاب  دـیآ و  تسدـب  لالح  هار  زا  دـیاب  اریز  تسا ؛ شیامزآ  ببـس  لام 
.دوش ادا  نآ  رکش  دوش و 

تبحمرد و دنزرف ، هیذغترد  رسمه ، هب  لالح  هیرهم  تخادرپرد  رـسمه ، باختنارد  دیاب  نیدلاو  اریز  تسا ؛ شیامزآ  ببـس  دنزرف ،
مامت زا  روبع  هک  دنشاب  هتشاد  ار  تقد  لامک  وا  نوگانوگ  ياه  شیارگرد  لاغتشا ، رد  جاودزارد ، تیبرت ، میلعت و  رب  تراظن 
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مامت رد  دـنیآرب ، شیاـمزآ  هدـهع  زاو  دـنهد  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هفیظو  نیدـلاو  رگا  هتبلا  تسا ؛ تخـس  یناـحتما  لـحارم  نیا 
.دوب دنهاوخ  کیرش  دنزرف  بوخ  ياهراک 

رایسب نآ  رد  ندش  دنلبرس  يدج و  تخـس و  رایـسب  دنزرف  لام و  شیامزآ  دهد ، یم  ناشن  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتاکن  هیآ  رد  * 
.تسا مهم 

.تسا هدش  زاغآ  اوملعا » و   » رادشه هلمج ي  اب  هیآ  ًالوا ؛

.تسا یمتح  دنزرف  لام و  اب  شیامزآ  هک  دهد  یم  ناشن  اّمنا »  » هملک ي ًایناث ؛

.دنشاب هنتف  شیامزآ و  هلیسو  هک  نآ  هن  دنا ، هدش  هدرمش  هنتف  دنزرف  لام و  دوخ  ًاثلاث ؛

اه تمعن  هلیسو  هب  شیامزآ 

اه یبایماک  تمعن و  یناوارف  اب  ار  شناگدـنب  ادـخ  هاگ  هکلب  تسین ؛ راوگاـن  تخـس و  ثداوح  هلیـسو  هب  هشیمه  یهلا  تاـناحتما  * 
اه یبوخ  اه و  يدب  هلیسو  هب  ار  امـش  ام  ( 35 ءایبنا /  «. ) ًهَْنِتف ِْریَْخلاَو  ِّرَّشلِاب  ْمُکُوْلبَنَو  دـیامرف « : یم  نآرق  هک  نانچ دـنک ، یم  شیامزآ 

.مینک یم  ناحتما 

اب یهاگ  یهلا ، شیامزآ  .ییوج  تذل  یبایماک و  هن  دنا ، شیامزآ یگدنب و  هلیـسو ي  یهلا  ياه  تمعن  ینآرق  شنیبرد  ور  نیازا  * 
، هیآ نیا  رد  هک  روط  نامه  .تسا  رت  لکشم  رت و  تخس  اهالب  هلیـسو  هب  شیامزآ  هک  تسا  ملـسم  یلو  الب ؛ اب  یهاگ  تسا و  تمعن 

.تسا هدش  رکذ  ریخ »  » رب مدقم  رش » »

ینید تاروتسد  ماکحا و  هلیسو  هب  شیامزآ 

(143 هرقب / «. ) ...ِْهیَبِقَع �یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُس  َّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  »... 

هب هک  اهنآ  زا  دـننک  یم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  ار  يدارفا  هک  نآ  يارب  رگم  میدـنادرگنرب ، يدوب  نآ  رب  ًالبق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم  و  ... 
.میسانشزاب دندرگ ، یم  زاب  تیلهاج 

.دناد یم  مدرم  ناحتما  يارب  يا  هلیسو  ار  مکح  رییغت  نیا  دنک و  یم  هراشا  هبعک ، هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  روتسد  هب  هیآ  نیا  * 
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دای شیامزآ  ناونع  هب  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  هبنش  زور  رد  يریگ  یهام  زا  لیئارـسا  ینب  یهن  يارجام  مدرم ؛ شیامزآ  ياه  هنومن  زا 
: تسا هدرک 

ْمِهِیتْأَت َال  َنُوِتبْسَی  َال  َمْوَیَو  اًع  َّرُش  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناَتیِح  ْمِهِیتْأَت  ْذِإ ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدْعَی  ْذِإ  ِرْحَْبلا  َرِـضاَح َه  َْتناَک  ِیتَّلا  ِهَی  ْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَأْساَو  »
«. َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ْمُهُوْلبَن  َذَک 

�
َِکل

یم زواجت  هبنـش  زور  رد  نوناق ) هب   ) هک هاگ  نآ  نک ! لاؤس  دوب ، ایرد  رانک  هک  يدابآ  نآ  مدرم )  ) هرابرد ي نانآ  زا  ربماـیپ )! يا   ) و
هک يزور  یل ) و( دـندمآ ، یم  نانآ  دزن  ایرد  ياـه  هراـنک  رد ) بآ  يور  هب   ) اـه یهاـم  هبنـش ،)  ) لـیطعت زور  هک  یماـگنه  دـندرک ،

(163 فارعا /  ) .میدرک یم  شیامزآ  ناشقسف  زواجت و  رطاخب  ار  نانآ  هنوگ  نیا  ام  .دندش  یمن  راکشآ  نایهام  دندوبن ، لیطعت 

عنم ناحتما  ناونع  هب  ار  یهام  دیـص  هبنـش ، زور  هتفه ، مایارد  یلو  تسا ؛ هدیرفآ  مدرم  هدافتـسا ي  يارب  ار  یهام  هچرگ  دنوادخ ، * 
تسا ییاه  هنحـص  رد  یهلا ، شیامزآ  یهاگ  نینچمه  .درادن  یقرف  ینیئتورپ  داوم  رظن  زا  رگید  ياهزور  اب  هبنـش  زور  یهام  دومرف ،
ناشن ار  دوخ  رتشیب  اه  یهام  هک  تسا  یلاح  رد  شیامزآ  دیـص و  زا  عنم  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ دسر ، یم  جوا  هب  ناسنا  تالیامت  هک 

.دنهد یم 

ایبنا نداتسرف  هلیسو  هب  شیامزآ 

هب یتمارک  اب  ِربمایپ  میدومزآ و  ار  نوعرف  موق  راّفک  نیا ، زا  لبق  ام  انامه  و  ٌمی .»  ِرَک  ٌلوُس  ْمُهَءاَجَو َر  َنْوَع  ِْرف  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََـقلَو  » 
(17 ناخد /  ) .دمآ ناشغارس 

یناسک هچ  دـنریذپ و  یم  ار  قح  یناسک  هچ  دوش ، صخـشم  اـت  تسا  شیاـمزآ  یعون  مدرم  يارب  اـیبنا  ندـمآ  هیآ  نیا  ساـسا  رب  * 
.دننک یم  تجاجل 

َُهل ُنوُکَت  ْوَأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  �یَْقُلی  ْوَأ  ًریِذـَن ا .  ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َالَْول  ِقاَوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَیَو  َماَعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُس  َّرلا  اَذ  -ٰ ِلاَم َه اُولاَقَو  » 
7 و 8) ناقرف / «. ) ...اَْهنِم ُلُکْأَی  ٌهَّنَج 

ات تسا  هدشن  لزان  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  ارچ  دور ؟ یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  اذـغ  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا  دـنتفگ : رافک ) )
ار وا  ياعدا  و   ) دشاب هدنهد  میب  وا  هارمه 
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؟) دنک شاعم  رارما  و   ) دروخب نآ  تالوصحم )  ) زا ات  تسین  یغاب  وا  يارب  ارچ  ای  هدشن ، اطع  یجنگ  وا  هب  ارچ )  ) ای دنک ؟) دییأت 

الط و نداعم  اه و  جنگ  ياهرد  ناربمایپ ، ندش  ثوعبم  ماگنه  تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  * 
نایم زا  مدرم  شیامزآ  هلأسم ي  درک  یم  ار  راک  نیا  رگا  یلو  درک ؛ یم  نینچ  دـیاشگب ، نانآ  يور  هب  ار  مرخ  زبسرـس و  ياـه  غاـب 

.دوبن صلاخ  اه  تین  دندش و  یم  عمج  ایبنا  درگ  هافر ، لام و  قشع  هب  نانآ  همه ي  تفر و  یم 

رگیدکی هلیسو  هب  مدرم  شیامزآ 

هراشا

(53 ماعنا /  «. ) َنی ِرِکاَّشلِاب  َمَلْعَِأب  -ُه  َّللا َْسَیلَأ  اَِنْنَیب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  -ُه  َّللا َّنَم  ِءَالُؤ  -ٰ َهَأ اُولوُقَِیل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  اَّنَتَف  َذَکَو 
�

َِکل » 

هک ییاـهنآ  دـننانیا  اـیآ  دـنیوگب : ازهتـسا ) يور  زا   ) اـت میدرک ، شیاـمزآ  رگید  یـضعب  هلیـسو ي  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  هنوگ  نیاو 
؟ تسین رتاناد  نارکاش  لاح  هب  دنوادخ  ایآ  تسا ؟ هداهن  ّتنم  اهنآ  رب  ام  نایم  زا  دنوادخ ،

میتـی و راـمیب و  ناوتاـن و  هداـتفا و  راـک  زا  دارفا  هک  دـشاب  نیا  رگیدـکی  هلیـسو  هب  مدرم  یمومع  ندومزآ  زا  روـظنم  تسا  نکمم  * 
دارفا يارب  دنتـسه ، ینومزآ  يوق ، تسردنت و  دارفا  سکع  هب  تسردـنت و  ملاس و  دارفا  ایوقا و  يارب  دنتـسه ، ینومزآ  ...و  دـنمدرد 
هورگ ایآ  دزرو ؟ یم  دسح  دنمتورث  تورثرب  ای  دنتـسه  ادـخ  ياضر  هب  یـضار  دـنک و  یم  ربص  مود  هورگ  ایآ  هک  ناوتان  فیعض و 

دهعت هفیظو و  دننک و  یم  رکش  لوا 

ندـش افوکـش  شیامزآ و  هلیـسو ي  یهاگ  یعامتجا ، ياه  توافت  اذـل  هن ؟ ای  دـنهد  یم  ماـجنا  مود  هورگ  ربارب  رد  ار  دوخ  یناـسنا 
.تساهنآ دشر  اه و  تلصخ 
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تخس ياه  شیامزآ يارب  ییاه  هیصوت  . 3-3-2

(11 نباغت /  «. ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  -ُه  َّللاَو ُهَْبلَق  ِدْهَی  -ِه  َّللِاب ْنِمُْؤی  ْنَمَو  -ِه  َّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم  » 

( ییابیکـش ربص و  هب   ) ار وا  بلق  دـنوادخ  دروآ ، نامیا  دـنوادخ  هب  سک  ره  دـسرن و  یـسک  هب  دـنوادخ  نذا  اب  زج  یتبیـصم ، چـیه 
.تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دنک و  تیاده 

یـسک هب  تلادـع ، تمکح و  لیلد و  نودـب  هک  دـناد  یم  دراد ، نامیا  دـنوادخ  تمحر  تمکح و  ملع و  هب  نوچ  نمؤم ، ناـسنا  * 
شیامزآ بابسا  ای  و  مکیدیا » تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصا  ام   » تسا ناسنا  دوخ  لمع  هجیتن  ای  یتبیصم  ره  دسر و  یمن  یتبیصم 

« نوعرضتی مهّلعل  ءاّرضلا  ءاسأبلاب و  مهانذخاف   » .وا لامک  دشر و  يارب  تسا  یناحتما  و 

ّانا هللا اولاق  هبیصم  مهتباصا  اذا  نیّذلا  : » تسا هدمآ  هرقب  هروس  رد  دوش ، یم  هدز  تبیصم  نانمؤم  شمارآ  هیام  هک  بلق  تیاده  هنومن 
یم تبیـصم  اب  دروخرب  ماگنه  هک  یناسک  نودـتهملا » مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کـئلوا  نوعجار .  هیلا  اـّنا  و 

یعقاو ناگتفای  تیاده  یهلا ، تمحر  تاولـص و  تفایرد  رب  هوالع  نانآ  میدرگ ، یمزاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  يارب  ام  دـنیوگ :
.دنتسه

« هبلق دهی  هللااب  نمؤی  نم  و   » .دنک یم  ماهلا  ار  ربص  لمحت و  نامرد و  جالع و  هار  هدز ، تبیصم  نانمؤم  هب  دنوادخ ، * 

(23 دیدح /  «. ) ...ْمُکاَتآ اَِمب  اوُح  َْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  �یَلَع  اْوَسْأَت  اَْلیَِکل  » 

 . ...دینکن ینامداش  هناتسمرس ) ، ) دش هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیروخن و  فسأت  دیداد ، تسد  زا  هچنآ  رب  ات 

هرهب اهنآ  زا  دینزن و  اپ  تشپ  یهلا  بهاوم  هب  تسا ، هدـش  هدرپس  امـش  هب  هک  تسا  یهلا  تناما  اه  تمعن  هک  میمهف  یم  هیآ  نیازا  * 
.دینادن دوخ  دصقم  فده و  ار  نآ  هدشن و  نآ  ریسا  یلو  دیریگب ؛
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هب هجوت  نودب  تسا  ندیسر  لامک  هب  نتفر و  الاب  يارب  دیفس ، هایس و  ياه  گنس  زا  ییاه  هلپ  نوچمه  نیریش ، خلت و  ثداوح  مامت 
تخادرپ لوئسم  رگید  زور  مدرم و  زا  لوپ  نتفرگ  لوئـسم  زور  کی  کناب ، دنمراک  .تشذگ  اهنآ  زا  تعرـس  هب  دیاب  اه ، هلپ  ِگنر 

اب دنوادخ  .تسین  شیب  نیما  يدنمراک  وا  هک  دناد  یم  اریز  دنک ؛ یم  یلاحـشوخ  مود  زور  هن  دزاب و  یم  ار  دوخ  لوا  زور  هن  .تسا 
، دنکن رثأ  نآ  رد  اه  ینیریـش  اه و  یخلت  هک  دربب  الاب  يردق  هب  ار  ناسنا  حور  دـهاوخ  یم  اه ، بیـشن  زارف و  ثداوح و  ندرک  ررقم 
و الیمج » الا  ُتیأر  ام  و  ، » مدـیدن يزیچ  ییابیز  زج  هب  نم  دومرف : البرک  ثداوح  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هک  ناـنچ 

مکح هب  متسه  یضار  ادنوادخ ! دومرف : شا  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هاگلتق و  لادوگ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما 
زا تداهش  هب  ار  دوخ  سنا  قایتشا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  و  کئالب » یلع  ًاربص  کئاضقب ، ًاضر  ، » وت ناحتما  الب و  رب  مرابدرب  وت و 

« هّما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبا  نبال  هللا  و   » .دناد یم  رتشیب  ردام  هنیس  هب  كدوک  سنا 

یمن دـسح  مینادـب ، ار  ثداوح  زورب  تمکح  رگا  لیلد و  یب  یقاـفتا و  هن  مینادـب  ادـخ  تمکح  ملع و  ساـسا  رب  ار  ثداوح  رگا  * 
رگا .تسا  هدش  یحارط  هنامیکح  اه  هنحص  هک  میناد  یم  اریز  میوش ؛ یمن  ینابصع  مینک و  یمن  ینمشد  مینز ، یمن  صرح  میزرو ،
یم هتفرگ  ام  زا  هک  یتمعن  مینادب  رگا  میوش و  یمن  داش  نآ  نتشاد  زا  دروآ ، یم  لابند  هب  هفیظو  تیلوئسم و  تمعن ، ياطع  مینادب 

.میوش یمن  كانمغ  اه  هدش  توف  زا  دنک ، یم ناربج  دنوادخ  تمایق  رد  دهد و  یم دشر  ار  ام  ایند  نیا  رد  دوش ،

تسد زا  هچنآ  و  دندومرف : هدرک و  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ، نآرق  هملک  ود  رد  دهز  مامت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
«. تسا فارطالا  عماج  يدهاز  دشاب ، نینچ  هک  یسک  دیشابن و  شوخلد  دوش ، یم  هداد  امش  هب  هچنآ  رب  دیروخن و  فسأت  دیداد ،
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(22 دیدح / «. ) ٌریِسَی -ِه  َّللا یَلَع  َذ 
�
َِکل َّنِإ  اَهَأ  َْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َالَو  ْرَْألا ِض  ِیف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم  » 

، تسا تبث  یحول  رد  میروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دسرن ، امش  هب  ناتناج  مسج و  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیصم  چیه 
.تسا ناسآ  دنوادخ  رب  رما  نیا  انامه 

هلیسو ایبنا  يارب  دشر و  شیامزآ و  هلیسو  نانمؤم  يارب  یلو  تسا ؛ رادشه  بدا و  هلیسو  ملاظ  يارب  اهالب  میناوخ : یم  ثیدح  رد  * 
هجرد و ءایبنالل  ناحتما و  نمؤملل  بدأ و  ملاظلل  ءـالبلا   » .تسا تمارک  تفاـیرد  هلیـسو ي  ادـخ  ياـیلوا  يارب  تاـجرد و  تفاـیرد 

« همارک ءایلوالل 

یف  » ریم گرم و  تاحارج و  ای  و  ْرَْألا ِض »  ِیف  ٍهَبیِصُم   » عرازم لزانم و  بیرخت  بجوم  هک  هلزلز  لیـس و  نوچمه  یعیبط  ثداوح  * 
جراخ دـنوادخ  تردـق  تحت  زا  هک  یفداصت  يروما  هن  تسا ، یهلا  هدـش  يراذـگ  هیاپ  شیپ  زا  ماظن  ساسا  رب  دوش ، یم  مکـسفنأ »

 « اَهَأ َْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  .دشاب « 

.تسا ناسنا  دوخ  درکلمع  رطاخب  اه  تبیصم  زا  یخرب  هتبلا  * 

(30 يروش /  «. ) ٍرِیثَک ْنَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمبَف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباَصَأ  اَمَو  » 

.درذگ یم  رد  ناتناهانگ )  ) يرایسب زا  وا  تسا و  ناتدوخ  دروآ  تسد  رطاخب  سپ  دسر  امش  هب  تبیصم  زا  هچنآ  و 

؟ دراد یهیجوت  هچ  دنوادخ  يایلوا  بئاصم  سپ  تسا ، ناسنا  دوخ  درکلمع  رطاخب  اه  تبیصم  رگا  لاؤس :

هک تسا  وا  هب  راکهانگ  ناسنا  لمع  خـلت  هزم  ندـناشچ  یهلا  اه  تنـس  زا  یکی  تسا ، ددـعتم  یهلا  ياه  تنـس  اه و  هماـنرب  باوج :
ثداوح اذل  تسا ، یپ  رد یپ ياه  شیامزآ  ثداوح و  يالبال  رد  مدرم  دشر  یهلا  ياه  تنس  زا  رگید  یکی  یلو  تسا ؛ هدمآ  هیآرد 

یم ثیدـح  رد  .تسا  نارگید  يارب  نانآ  ندوب  وگلا  هجرد و  تفایرد  يونعم و  دـشر  يارب  دـهد  یم  خر  نیموصعم  يارب  هک  خـلت 
بدا و ملاظلل  ءالبلا  : » میناوخ
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هلیـسو یهلا  يایلوا  يارب  شیامزآ و  هلیـسو  نمؤم  يارب  بدا و  هلیـسو  ملاظ  يارب  خـلت  ثداوح  هجرد » ءاـیلوالل  ناـحتما و  نمؤملل 
.تسا رتشیب  برق 

دنوادخ تردق  ملع و  زا  یهاگآ  . 4-2

َطاَحَأ ْدَق  -َه  َّللا َّنَأَو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  �یَلَع  -َه  َّللا َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ْرَْألا ِض  َنِمَو  ٍتاَواَمَس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  -ُه  َّللا » 
(12 قالط /  «. ) اًْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب 

هک دینادب  ات  دوش  یم  لزان  اه  نآ  نایم  یهلا  نامرف  دیرفایب )  ) اه نآ  دننامه  زین  نیمز  زا  دیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  نآ  تسادـخ 
.دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  ملع  تساناوت و  يزیچ  ره  رب  دنوادخ 

يدیحوت دشر  تفرعم و  یهلا و  تردق  ملع و  هب  ناسنا  یهاگآ  يارب  اهنآ  روما  ریبدت  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  هیآ ، نیا  رد  * 
.تسا دنوادخ  تردق  ملع و  زا  ناسنا  یهاگآ  هیآ  نیا  رد  شنیرفآ  فده  هجیتن  رد  ...اوملعتل »  » .تسا هدش  حرطم  وا 

، یهلا تمحر  زا  يرادروخرب  شیامزآ ، تدابع ، تسا ؛ هدـش  حرطم  یفلتخم  نیوانع  اب  نآرق  تاـیآ  رد  ناـسنا ، شنیرفآ  هفـسلف ي 
، تداـبع ینعی : تواـفتم  ناوـنع  هس  ناـسنا ، شنیرفآ  هفـسلف ي  هک  دـسر  یم  رظن  هب  رهاـظ  رد  .دـنوادخ  تردـق  ملع و  زا  یهاـگآ 

لماکت نآ  دنتـسه و  كرتشم  هطقن ي  کی  ياراد  عوضوم  هس  ره  هک  میوش  یم  هجوتم  تقد  یمک  اب  اما  تسا ؛ تمحر  شیامزآ و 
ناسنا يونعم  یحور و 

، اوـقت تیاـهن  اوـقت و  هب  ندیـسر  تداـبع ، رثأ  تداـبع و  ورگ  رد  لـماکت  تـسا و  لـماکت  یتـسه ، شنیرفآ  زا  فدـه  ینعی  تـسا ،
.تسا يراگتسر 

هک تسا  تفرعم  دنمزاین  تدابع  نکیل  تسا ؛ دنوادخ  یگدنب  یلـصا ، فده  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تایآ  نیا  يدـنب  عمج  رد 
شیامزآ ناسنا  تسا ، یهلا  ریغ  ياه  هار  ندرک  اهر  یهلا و  هار  نتفریذپ  نامه  هک  تدابع  رد  تسا و  هدـش  نایب  اوملعتل »  » هلمج رد 

.تسا هدمآ  مکوکبیل »  » هلمج رد  هک  دوش  یم 
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ناسنا يراگتسر  تداعس و  . 3

؛ تسا هتفر  راک  هب  يراگتـسر ) « ) حالف  » هملک ي يددـعتم  دراوم  رد  تسا و  هدـش  هراشا  ناسنا  تداعـس  عوضوم  هب  میرک  نآرق  رد 
تسا و هتفر  نخـس  اوقت  زا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  .تسا  يراگتـسر  حالف و  مالـسا ، ياه  همانرب  مامت  فدـه  نیرخآ  نیرترب و 
« نوحلفت مکّلعل  هللا  اوقّتا  و  : » تسا حالف  زین  اوقت  فدـه  نیرخآ  و  نوقّتت » مکّلعل  : » تسا اوقت  هب  ندیـسر  مه  نید  ماکحا  زا  فدـه 

هللا ّالا  هلا  اولوق ال  : » تسا هدمآ  دش ؛ یم  هتفگ  مدرم  هب  ربمایپ  نابز  زا  هک  نآ  راعش  نیلوا  رد  مالـسا  نید  فده  نیرخآ  نیرت و  مهم 
ياهزامن هماقا ي  ناذا و  رد  زور ، هنابـش  ره  .دیوش  راگتـسر  ات  دییوگب  هللا »  ّالا  هلا  ال   » دیروآ و نامیا  دـنوادخ  یگناگی  هب  اوحلفت »

مگ ار  هار  ات  مینک ، یم  مالعا  اسر  دایرف  اـب  ار  ییاـهن  فدـه  میروآ و  یم  ناـبز  رب  راـب  تسیب  ار  حـالَفلا » یلع  ّیَح   » هلمج ي هیموی 
.مینکن

هار ناونع  هب  ار  یلامعا  یتاـیآ  دنراگتـسر ؟ یناـسک  هچ  میرک  نآرق  رظن  زا  تسیچ و  رد  ناـسنا  يراگتـسر  تداعـس و  هک  نیا  اـما 
: تسا هدرک  یفرعم  دنمتداعس  ناونع  هب  ار  یناسکو  هدرک  نایب  يراگتسر  هب  ندیسر 

نانمؤم

(1 نونمؤم /  «. ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق  » 

.دندش راگتسر  نانمؤم  ًاعطق 

تاکز و تخادرپ  یگدوهیب ، وغل و  زا  ینادرگیور  زامن ، رد  عوشخ  هلمج  زا  دنک ؛ یم  رکذ  ار  یتافص  نانمؤم  يارب  يدعب  تایآ  رد 
.ندوب تناما  دهع و  ياپ 
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نآرق زا  يوریپ  ربمایپ و  زا  تیامح 

ِرَْکنُْملا ِنَع  ْمُهاَْهنَیَو  ِفو  ُْرعَْملِاب  ْمُه  ُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلاَو  ِها  َرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـْنِع  اـًبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  ِمُأـْلا  َّیّ َِّیبَّنلا  َلوُس  َّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  » 
ُهو ُرَـصَنَو  ُهو  ُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناَک  ِیتَّلا  َلاَلْغَْألاَو  ْمُه  َرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  َِثئاَـبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ِّرَُحیَو ُم  ِیَّطلا  ِتاَـبّ ُمَُهل  ُّلُِـحیَو 

(157 فارعا /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأ ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو 

هک دـننک  یم  يوریپ  يا  هدـناوخن  سرد  ربمایپ  لوسر و  زا  اوقت ) تاکز و  نامیا ، رب  هوالع  هک  تسا  یناـسک  لـماش  یهلا ، تمحر  )
یتشز زا  دهد و  یم  نامرف  یکین  هب  ار  نانآ  هک ) يربمایپ   ) .دنبای یم  هتشون  لیجنا  تاروت و  رد  شیوخ  دزن  ار ) وا  ياه  هناشن  مان و  )

نارگ راب  نانآ  زا  دنک و  یم  مارح  ناشیا  رب  ار  اه  يدیلپ  دنک و  یم  لالح  ناشیارب  تسا ، هدیدنسپ  هزیکاپ و  ار  هچنآ  دراد و  یم  زاب 
یمارگ ار  وا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  سپ  دنک .) یم  ناشدازآ  و   ) دراد یمرب  هدوب  نانآ  رب  هک  ار  ییاهدنب  و  تخس ) فیلاکت  )

.دنناراگتسر نامه  نانآ  دننک ، يوریپ  تسا ، هدش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  نآرق )  ) زا دننک و  يرای  هتشاد و 

ادخربارب رد  ندوب  میلست 

/ رون  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَو اَـنْعَطَأَو  اَنْعِمَـس  اُولوُقَی  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُس  َرَو  -ِه  َّلـلا َیلِإ  اوُعُد  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناَـک  اَـمَّنِإ  » 
(51

میدینـش و دـنیوگ : یم  هک  تسین  نیا  زج  ناشنخـس  دـنک ، يرواد  ناشنایم  ات  دـنناوخارف ، شربمایپو  ادـخ  هب  ار  نانمؤم  نوچ  یلو ) )
.دنناراگتسر نامه  نانیا  میدرک ، تعاطا 
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دنوادخ يدونشخ 

(38 مور /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَو -ِه  َّللا َهْجَو  َنوُدی  ُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َذ 
�
َِکل ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  �َیب  ْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  » 

تسا رتهب  دنتسه  ادخ  يدونـشخ  ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  قافنا )  ) نیا .نک  ادا  ار  هدنام  هار  رد  تسدگنت و  دنواشیوخ و  قح  سپ 
.دنناراگتسر نامه  نانآ  و 

دنراد ینیگنس  ِنازیم  هک  یناسک 

(8 فارعا /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَف ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولاَو  » 

نانآ سپ  دـشاب ، نیگنـس  شا  هدـش  شجنـس  ياهراک  سک  ره  سپ  .تسا  قح  هیاپ ي ) رب  لامعا   ) شجنـس تمایق )  ) زور نآ  رد  و 
.دنناراگتسر نامه 

.تسا هدوهیب  لمع  نودب  شاداپ  يراگتسر و  عقوت  تسوا و  حلاص  لامعا  ورگ  رد  ناسنا  تداعس 

ناراکوکین ناگدننک و  تدابع 

(77 جح / «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  ْمُکَّب َو  اوُُدبْعا َر  اوُدُجْسا َو  اوُعَک َو  ْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »

هک دشاب  دیهد ، ماجنا  کین  راک  دینک و  تدابع  ار  ناتراگدرورپ  دییامن و  هدجـس  دـینک و  عوکر  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوش راگتسر 

: تسا لمع  دنچ  نداد  ماجنا  رد  ناسنا  يراگتسر  تداعس و 

.رگید ياه  تدابع  دوجس و  عوکر و  دننام : تباث ؛ ياه  همانرب  فلا )

.دراد یصاخ  قادصم  ریخ  راک  نامز  ره  رد  هک  ناکم  نامز و  عبات  ریغتم و  ياه  همانرب  ب )

ياهراک تادابع و  ماجنا  زا  دـعب  هک  تسا  لماکت  هلحرم ي  نیرخآ  يراگتـسر ، حـالف و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  نینچمه 
یتح هک  نیا  رگید  .دوب  راودیما  دیاب  ریخ 

.تسا راک  رد  لمع  طبح  رورغ و  نوچ  یتافآ  اریز  مینادن ؛ یعطق  ار  دوخ  يراگتسر  ریخ ، راک  دبعت و  دوجس و  عوکر و  اب 

هّللا بزح 

(22 هلداجم /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  -ِه  َّللا َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  » 

.دنراگتسر ادخ  بزح 
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ادخ بزح  زا  هک  يدروم  ود  رد  .تسا  هدش  ناطیـش » بزح   » هب هراشا  هیآ  کی  رد  هدش و  هراشا  هللا »  بزح   » هب نآرق  زا  هیآ  ود  رد 
يور زین  ثحب  دروم  تایآ  رد  تسا ، هدرک  هیکت  قح  يایلوا  تیالو  و  هللا » یف  ضغب  هللا و  یف  بح   » هلأـسم يور  دـیوگ ، یم  نخس 

ربمایپ و ادـخ و  ریغ  زا  ندـیرب  تیـالو و  طـخ  ناـمه  هَّللا  بزح طـخ  نیارباـنب  دـنک ، یم  هیکت  ادـخ  نانمـشد  اـب  یتسود  هطبار  عطق 
قافن ار  اهنآ  ياه  هناشن  نیرتزراب  هدش ، هراشا  نآ  هب  هروس  نیمه  رد  هک  ناطیش  بزح  فیصوت  ماگنه  لباقم  رد  .تسا  وا  يایـصوا 

.درمش یم  گنرین  غورد و  ادخ و  دای  یشومارف  قح و  اب  ینمشد  و 

وا ياه  تمعن  ادخ و  دای 

(45 لافنا /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًرِیثَک ا  -َه  َّللا او  ُرُکْذاَو  » 

.دیوش راگتسر  ات  دینک  دای  رایسب  ار  ادخ 

(69 فارعا /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  -ِه  َّللا َءَالآ  او  ُرُکْذاَف  »... 

.دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ 

زین تعاطا  دراد و  یپ  رد  تعاطا  تبحم ، دروآ و  یم  تبحم  قشع و  اه  تمعن  دای  اریز  .تسا  يراگتسر  زمر  یهلا ، ياه  تمعن  دای 
.دراد لابند  هب  ار  يراگتسر 

يراکزیهرپ اوقت و 

(100 هدئام /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  -َه  َّللا اوُقَّتاَف  » 

.دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  اوقت  نادنمدرخ ! يا 

سفن هیکزت 

(14 یلعا /  «. ) �یَّکَزَت ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  » 

.دینادرگ كاپ  اه ) يدیلپ  زا   ) ار دوخ  هک  سک  نآ  دش  راگتسر  یتسار  هب 

زا حور  ندرک  كاپ  تاکز  دوش و  كاپ  دـساف  راـتفر  زا  اـضعاو  دـساف  قـالخا  زا  سفنو  دـساف  دـیاقع  زا  رکف  هک  تسا  نآ  هیکزت 
نامورحم قوقح  زا  لام  لخب و  صرح و 
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هب لاح  دنناگدش  زوریپ  ناراگتسر  نایتوغاط ، بتکمرد  یلو  �یَّکَزَت »  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  دنتسه « : ناکاپ  ناراگتسر  ایبنا ، بتکم  رد  .تسا 
« یْلعَتْسا ِنَم  َمْوَْیلا  َحَْلفَأ  ْدَق   » .تسا راگتسر  دوش ، زوریپ  سک  ره  تفگ : یم  نوعرف  .دنک  یمن یقرف  دشاب  هک  یقیرط  ره 

فورعم هب  نارمآ  ناحلصم و 

(104 نارمع / لآ   «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَو ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفو  ُْرعَْملِاب  َنو  ُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  » 

ناـمه اـهنآ  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنیامن و  توـعد  ریخ  هب  ار ) نارگید   ) هک دنـشاب  یهورگ  دـیاب  امـش  ناـیم  زا  و 
.دنناراگتسر

ادخ هار  رد  داهج 

(35 هدئام /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاَجَو  » 

.دیوش راگتسر  ات  دینک  داهج  ادخ  هار  رد 

ادخ يوس  هب  هبوت 

(31 رون /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  َهُّیَأ  اًعیِمَج  -ِه  َّللا َیلِإ  اُوبُوتَو  » 

.دیوش راگتسر  ات  دینک  هبوت  یگمه  نامیا ! لها  يا 

(67 صصق /  «. ) َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  �یَسَعَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  ْنَم  اَّمَأَف  » 

.دشاب ناراگتسر  زا  هک  تسا  دیما  سپ  دهد ، ماجنا  يا  هتسیاش  راک  دروایب و  نامیا  دنک و  هبوت  ایند ) نیا  رد   ) سک ره  اما 

لخب زا  يرود 

(9 رشح /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَف ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  » 

.دنراگتسر هتشادزاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک 
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اه يدیلپ  زا  بانتجا 

(90 هدئام /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناَْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْج  ُمَالْزَْألاَو ِر  ُباَْصنَْألاَو  ُرِْسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

اهنآ زا  سپ  تسا ، ناطیـش  ياهراک  زا  دـیلپ و  هعرق ، ياهریت  اـه و  تب  راـمق و  بارـش و  اـنامه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.دیوش راگتسر  ات  دیزیهرپب ،

.تسا رثؤم  وا  يراگتسر  تداعس و  رد  يراوخ ، مارح  زا  يرود  ناسنا و  لامعا  هیآ  نیا  ساسا  رب 

: دنا هدش  یفرعم  راگتسر  ناونع  هب  دنا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  هناگجنپ  تافص  هک  ینانمؤم  زین  هرقب  هروس  يادتبا  رد 

اَِمب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَو  َنوُقِْفُنی .  ْمُهاَْـنقَز  اَّمِمَو َر  َهاَـلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلاـِب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل .  يًدُـه  ِهِیف  َْبی  َراـَل  ُباَـتِْکلا  َذ 
�
َکـِل » 

(5 - 2 هرقب /  «. ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَو ْمِّهِب  ْنِم َر  يًدُه  �یَلَع  َِکئ  -ٰ َلوُأ َنُوِنقُوی .  ْمُه  َرِخْآلِابَو ِه  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اَمَو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

بیغ هب  هک  دنتـسه  اهنآ  ناراکزیهرپ )  ) .تسا ناراکزیهرپ  تیادـه  هیام  درادـن و  هار  نآ  رد  کـش  هک  تسا  یتمظع  اـب  باـتک  نیا 
يزور اهنآ  هب  هک  یبهاوم  اه و  تمعن  مامت  زا  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  دـنروآ و  یم  نامیا  تسا ) ناهنپ  هدیـشوپ و  سح  زا  هچنآ  )

و دنروآ ، یم  نامیا  هدیدرگ ) لزان  نیـشیپ  ناربمایپ  رب   ) وت زا  شیپ  هچنآ  هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  اهنآ  .دـننک  یم  قافنا  میا ، هداد 
.دنناراگتسر اهنآ  هدرک و  تیاده  دنوادخ  ار  نانآ  .دنراد  نیقی  زیخاتسر  هب 

تقیقح نیمه  هب  هراشا  ْمِهِّبَر » ْنِم  هب   » ریبعت تسا و  هدش  نیمضت  ادخ  يوس  زا  ناشیراگتسر  نینچمه  نانمؤم و  تیاده  تقیقح  رد 
ْنِم ًيدُه  یلَع   » ریبعت .تسا 

يوس هب  بکرم  نیا  کمک  هب  دنراوس و  نآ  رب  اهنآ  هک  تسا  يراوهار  بکرم  نوچمه  یهلا  تیادـه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْمِهِّبَر »
یم ار  الیتسا  ّولع و  طلـست و  موهفم  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  ًالومعم  یلع »  » هملک اریز   ) دـنور یم  شیپ  تداعـس  يراگتـسر و 

هار اهنت  ینعی  تسا ، راصحنا  رب  لیلد  َنوُِحْلفُْملا » ُمُه   » هب ریبعت  نینچمه  دناسر )
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.دنا هتشگ  یهلا  تیاده  لومشم  هژیو  تفص  جنپ  بسک  اب  هک  تسا  هورگ  نیا  هار  يراگتسر 

.تسا حالف  يراگتسر و  دنتـسه ، ترخآ  هب  نیقی  قافنا و  زامن و  لها  دنراد و  نامیا  بیغ  هب  هک  اوقت  لها  شاداپ  هیآ  نیا  ساسا  رب 
اوقت و هب  ندیسر  يارب  ار  تدابع  تدابع و  يارب  ار  رشب  رشب و  يارب  ار  یتسه  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تداعس  هلق  نیرتدنلب  يراگتـسر ،

.تسا هداد  رارق  يراگتسر  حالف و  هب  ندیسر  يارب  ار  اوقت 

: هلمج زا  دش ؛ دنهاوخن  راگتسر  هک  دنک  یم  هراشا  یناسک  هب  نآرق  نینچمه 

« نورفاکلا حلفی  ال   » .نارفاک - 

« نوملاظلا حلفی  ال   » .نارگمتس - 

« نومرجملا حلفی  ال   » .ناراکهنگ - 

« نورحاسلا حلفی  ال   » .نارگوداج - 

« نوحلفی بذکلا ال  هللا  یلع  نورتفی  نیّذلا  ّنا   » .دندنب یم  غورد  دنوادخ  هب  هک  اهنآ  - 

مالک کیرد  ناسنا  يراگتـسر  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  ناسنا ، يراگتـسر  هب  طوبرم  تایآ  هعومجم  زا 
؛ دنا هدش  حرطم  ادخ  هب  نامیا  تاموزلم  مزاول و  ناونع  هب  يروما  ددـعتم ، تایآرد  و  وا » تیدوبع  ادـخ و  هب  نامیا   » زا تسا  ترابع 

لمع هلیسو  هب  ادخ  يدونشخ  بسک  ندوب ، وا  نانیـشناج  ربمایپ و  تیالو  طخ  رد  نآرق ، زا  يوریپ  ادخربارب ، رد  ندوب  میلـست  دننام :
هیکزت هناصلاخ ،

زا يرود  هبوت ، داهج ، تناما ، دهع و  هب  ندوب  دـنب  ياپ تفع ، وغل ، زا  ینادرگیور  زامن ، رد  عوشخ  اوقت ، يراکوکین ، تدابع ، سفن ،
.اه يدیلپ  زا  بانتجا  لخب ،

تداعـس تابجوم  هک  ترخآ  رد  وکین  لامعا  ینیگنـس  دننام  تسا ؛ هدش  هراشا  دنوادخ  تیدوبع  جیاتن  هب  تایآ  یخرب  رد  نینچمه 
.دنک یم  مهارف  ناسنا  يارب  ار  نادواج 
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شنیرفآ ماظن  رد  ناسنا  هاگیاج  موس : لصف 

هراشا
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: موس لصف 

شنیرفآ ماظن  رد  ناسنا  هاگیاج 

اب وا  تبـسن  ناسنا و  تلزنم  رگ  نایب  دـنک و  یم  تلـالد  شنیرفآ  ماـظن  رد  ناـسنا  هاـگیاج  هب  هک  یتاـیآ  میرک ، نآرق  هب  هعجارم  اـب 
.درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  دنچ  هب  ار  دشاب  یم ناهج 

نیمز رد  دنوادخ  نیشناج  . 1

(30 هرقب / «. ) ...ًهَفِیلَخ ْرَْألا ِض  ِیف  ٌلِعاَج  ّیِنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل  َکُّب  َلاَق َر  ْذِإَو  » 

.مهد رارق  ینیشناج  نیمز  رد  هک  منآ  رب  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  و 

هب دوخ  راتفر  اب  اهنآ  زا  یخرب  نوچ  دنسر ؛ یمن ماقم  نیا  هب  همه  اما  دنراد ؛ ار  ندش  ادخ  هفیلخ  دادعتسا  اه ، ناسنا  همه ي  هچرگ  * 
« ُّلَـضَأ ْمُه  ْلـَب  ِماـْعنَْألاَک  َکـِئلوُأ  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  ناـنچ  .دـنوش  یم  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  هک  دـننک  یم  طوقـس  يا  هزادـنا 

شیانعم دهد ، یم  هویم  غاب  نیا  دوش ، هتفگ  رگا  .دشاب  یم  ینْدَأ » ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباق   » ات وا  تقایل  یلو  تسا ؛ نیمز  هفیلخ ، نیا  هاگرارق 
.تسا ندروخ  لباق  شیاه  هویم  همه  هک  تسین  نیا 

« ٌلِعاج  » .تسا نیمز  رد  دنوادخ  یمئاد  نیشناج  ناسنا ، * 
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 « ًهَفِیلَخ ْرَْألا ِض  ِیف  ٌلِعاَج   » .دشاب یهللا  هفیلخ  ماقم  قیال  تاقولخم و  فرشا  دناوت ، یم  ناسنا  * 

؟ دراد هفیلخ  نیشناج و  هب  يزاین  هچ  تسا  مویق  رظان و  رضاح و  ًامئاد  هک  ییادخ  لاؤس :

ردـق نیاوت  ینعی  تسا ، ناسنا  تلیـضف  تمارک و  رطاخب  هکلب  تسا ؛ دـنوادخ  زجع  زاین و  رطاخب  هن  ناـسنا  ینیـشناج  ًـالوا ؛ باوج :
یمرب رواشم  ناونع  هب  ار  اهنآ  هک  دنراد  یماقم  هاگیاج و  تلزنم و  هک  يدارفا  دـننام  .يراد  ار  نم  ینیـشناج  تقایل  هک  یتسه  زیزع 

.دننیزگ

يارجا يارب  یلو  تسا ؛ يراک  ره  ماجنا  رب  رداق  هطساو  نودب  دنوادخ  هک  نیا  اب  ینعی  تساه ، هطساو  ساسا  رب  شنیرفآ  ماظن  ًایناث ؛
: مینک یم  نایب  ار  ییاه  هنومن  هک  هداد  رارق  ار  ییاه  هطساو  روما ،

« ًارمأ تاّربدملاف   » .تسا هداد  رارق  یتسه  ربدم  ار  ناگتشرف  نکیل  ّربدی » ...يّذلا  هللا  : » تسوا یلصا  ربدم  هک  نیا  اب  - 

« ءافش هیف   » .تسا هداد  رارق  افش  لسعرد  اما  نیفشیوهف » « ؛ تسوا تسدب  افش  هک  نیا  اب  - 

.دنک یم  رهاظ  شحلاص  ناگدنب  زا  یـضعب  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  نکیل  هّلل » بیغلا  اّمنا  « ؛ تسوا صوصخم  بیغ  ملع  هک  نیا  اب  - 
« لوسر نم  یضترا  نَم  ّالا  »

و هللا »  عاطأ  دقف  لوسّرلا  عطی  نم   » .دشاب دنوادخ  زا  تعاطا  نوچمه  وا ، زا  تعاطا  دوش و  دـنوادخ  نیـشناج  دـناوت  یم  ناسنا  سپ 
.دـشاب ادـخ  تبحم  لثم  وا  هب  تبحم  و  هللا » نوعیابی  اّمنا  ...کنوعیابی  نیذـّلا  ّنا   » .دـشاب دـنوادخ  اب  تعیب  هلزنم ي  هب  زین  وا  اب  تعیب 

ّبحا دقف  مکّبحا  نم  »
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؟ دوش یم  لقتنم  زین  رگید  ياه  ناسنا  هب  هک  نآ  ای  تسا  مدآ  ترضح  هژیو  تفالخ  نیا  ایآ  لاؤس :

نوخ هرابرد  ادخ  هب  هکئالم  ضارتعا  اب  هکلب  درادن ؛ مدآ  ترضح  رد  تفالخ  ندوب  يراصحنا  رب  یتلالد  اهنت  هن  هفیرـش  هیآ  باوج :
تفالخ هیآ  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  تسین ؛ مالـسلا  هیلع  مدآ  رد  رـصحنم  دوصقم  هک  میوش  یم  هجوتم  وا  داسف  يزیر و 

زیر نوخ  دـساف و  ياه  ناسنا  هب  یلوا  قیرط  هب  دـندوبن ؛ نآ  قیال  ناگتـشرف  هک  یتفالخ  ماقم  هک  ارچ  تسین ؛ اه  ناسنا  همه  لـعفلاب 
ایبنا و نوچ  یناسک  .دنتـسه  اراد  ار  امـسا  همه  هب  ملع  هک  تسوا  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلا و  هیلع  مدآ  هژیو  ماقم  نیا  دـسر و  یمن 

هفیلخ ناسنا ، تقلخ  نایاپ  ات  و  هضرا » یف  ءافلخ  مکیضر  : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا 
.تشاد دهاوخ  دوجو  نیمز  رب  ادخ 

همه ي ترطف  رد  ندش  ادخ  هفیلخ  دادعتسا  نأش و  هنیمز و  هچرگ  .دش  هداد  رارق  نیمز  رد  ادخ  یمئاد  نیشناج  ناسنا  بیترت  نیا  هب 
.دنتسین یهللا » هفیلخ   » ماقم هب  اهناسنا  همه  اما  دراد ؛ دوجو  اه  ناسنا 

تاقولخم ریاس  زا  رترب  ناسنا  . 2

(70 ءارسإ /  «. ) اًلیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  �یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِیَّطلا  ِتاَبّ َنِم  ْمُهاَْنقَز  َرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنم  َّرَک  ْدََقلَو  » 

ناش يزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  میدرک و  لمح  اه ) بکرم  رب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  انامه  و 
.میداد لماک  يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  نانآ  میداد و 

و ْمُکاْقتَأ » ِهللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » .دـننک یم بسک  اوقت  لها  هک  یتمارک  لـثم  تسا ، یباـستکا  يونعم و  تمارک  یهاـگ  تمارک ، * 
( ینیوکت ) شنیرفآ رد  تمارک  یهاگ 
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، تسا

رد مه  ناسنا  تمارک  .دـشاب  مود  هجو  الامتحا  هیآ ، نیا  رد  اْنمَّرَک »  » زا دارم  .تسا  هدـمآ  ناـسنا  تقلخ  رد  هک  ٍمیِْوقَت » ِنَسْحَأ   » ریظن
.ندش عقاو  ناگتشرف  دوجسم  موصعم و  يربهر  ینامسآ و  نوناق  ندوب  اراد  رد  مه  تسا و  دادعتسا  لقع و  شوه و  تقلخ و 

: اریز تسا ، هتشرف  زا  رترب  ناسنا  * 

.تسا ناگتشرف  دوجسم  ناسنا  فلا )

رب شلقع  هک  ره  .تسین  ناسنا  لامک  شزرا  هزادنا  هب  وا  یلامک  شزراور  نیا  زا  درادـن و  توهـش  تسا و  ضحم  لقع  هتـشرف  ب )
.تسا هتشرف  زا  رترب  دهد ، هبلغ  شتوهش 

امش دنوادخ  اریز  منک ؛ ادتقا  وت  هب  ات  شاب  تعامج  ماما  وت  تفگ : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لیئربج  جارعم ، بش  رد  ج )
.تسا هداد  يرترب  ام  رب  ار 

دب و باختنا  یلو  انْقَلَخ » ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ، » داد يرترب  ناگتـشرف  یتح  تادوجوم ؛ همه ي  رب  ار  رـشب  دـنوادخ  هک  نآ  اب  * 
ِلَثَمَک  » .دروآ یم  نییاپ  نآ  زا  رت  تسپ  تاناویح و  هبترم ي  هب  و  َنِیِلفاـس » َلَفْـسَأ   » هجرد نیرت  تسپ  هب  ار  وا  ناـسنا ، دنـسپان  لـمع 

« ... ُّدَشَأ ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  «، » ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  «، » ِْبلَْکلا ِلَثَمَک  «، » ِرامِْحلا

: زا دشاب  ترابع  ود ، نیا  توافت  دیاش  ْمُهاْنلَّضَف » اْنمَّرَک ،  » .تلیضف مه  تسا ، حرطم  تمارک  مه  ناسنا  يارب  هیآ ، رد  * 

.تسه زین  نارگید  رد  هک  تسا  يزایتما  تلیضف  اما  تسین ؛ نارگید  رد  هک  تسا  يزایتما  تمارک ، فلا )

اب هک  تسا  ییاه  تمعن  هب  هراشا  تلیـضف  یلو  شالت ؛ نودـب  تسا ، ناسنا  دوجو  رد  يدادادـخ  ياـه  تمعن  هب  هراـشا  تمارک  ب )
.تسا هدمآ  تسدب  یهلا  قیفوت  اب  هارمه  ناسنا  دوخ  شالت 
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.تسا يونعم  ياه  تمعن  هب  طوبرم  تلیضف  یلو  تسا ؛ يدام  ياه  تمعن  هب  طوبرم  تمارک  ج )

« َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک   » .تسا تشادیمارگ  يرترب و  تمارک و  دروم  ناسنا  لسن  هکلب  مدآ ، ترضح  اهنت  هن  * 

يانعم هب  ًالیـضفت  هملک  « ) اًلیِـضْفَت ْمُهاْنلَّضَف ...  اْنمَّرَک ...  ْدََـقل   » .تسا داـیز  رایـسب  وا ، يرترب  رگید و  نارادـناج  اـب  ناـسنا  تواـفت  * 
( تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  ناسنا  قزر  لامک و  شنیرفآ و  دنوادخ  تسا و  مهم  رایسب  تلیضف 

« انْقَلَخ ْمُهاْنلَّضَف ، ْمُهاْنقَزَر ، ْمُهاْنلَمَح ، اْنمَّرَک ،  » .تسادخ يوس  زا  ناسنا  لامک  دشر و  ياه  هنیمز  * 

ناشنید لوصا  اه  ناسنا  زا  یلیخ  .تسا  باختنا  تخانـش و  تردـق  زا  يرادروخرب  تادوجوم  ریاس  رب  ناسنا  يرترب  لـیلد  حیـضوت :
كاروخ و نیمه  مه  ناویح  نوچ  میرادن ! ناویحرب  يزایتما  ام  دـشاب ، نیا  اهنت  ناسنا  رگا  .نکـسم  كاشوپ و  كاروخ ، تسات ، هس 

.دراد ار  نکسم  كاشوپ و 

مه ییاذغ  تیمومـسم  ندـنک و  تسوپ  ندرک و  خرـس  .دروخ  یم  رت  تحار  ناویح  ینعی  میرادـن ؛ ام  هک  دراد  ناویح  مه  یتازایتما 
كاروخ و هب  ام  تفارـش  .دهاوخ  یمن  تخاس  هناورپ  نامیـس و  فص  مه  شنکـسم  .دهاوخ  یمن  وتا  تخود و  مه  شـسابل  .درادن 

.تسین نکسم  كاشوپ و 

نیا اب  تشاذگ  حیحص  تخانش  باختنا و  يور  اپ  هناهاگآ  یسک  رگا  .تسا  ناسنا  باختنا ، تخانـش و  تردق  نتـشادرطاخب  ناسنا 
نیا اب  .ممهف  یمن  تفگ : دیمهف ، هک 

یـصخش .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شیناـسنا  زاـیتما  نوچ  تسا ؛ رت  تسپ  ناویح  زا  .درک  جـل  یلو  تسا ؛ مادـک  قح  هار  دـناد  یم  هک 
فرط کی  هب  دز  دوب ، شتسد  هک  یغامچ  اب  دیسر و  وا  هب  یسک  تفر ، یم  دوب و  هدرک  غالا  راب  ینتسکش  تشاد و  یغالا 
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ناـسنا هک  تسا  نیا  هب  ناـسنا  شزرا  رگا  یچیه ! ینزب ، شفرط  نآ  مه  رگید  یکی  رگا  تـفگ : تـسیچ ؟ اـهنیا  تـفگ : .نیجروـخ 
دیمهفن ای  درک ، جل  تخانش و  ای  تخانشن ، ای  تفرگ  هدیدان  ار  شتخانـش  وا  هک  یتروص  رد  دراد ، حیحـص  باختنا  دراد و  تخانش 

.تسا هدرک  بلس  شدوخ  زا  ار  تیناسنا  زایتما  تشاذگ ، شیوخ  صیخشت  مهف و  يور  اپ  تفرن و  دیمهف و  ای  دنک و  باختنا  هک 

یهلا راد  تناما  ناسنا  . 3

 «. ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهَلَمَحَو  اَْهنِم  َنْقَفْـشَأَو  اَهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاَـبِْجلاَو  ْرَأـْلاَو ِض  ِتاَواَـمَّسلا  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنْـض  َرَع  اَّنِإ  » 
(72 بازحا / )

یلو دندیـسرت ، نآ  زا  دـندز و  زاب  رـس  نآ  لمح  زا  سپ ، میدرک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  یهلا )  ) تناما ام  اـنامه 
.تسا نادان  راکمتس و  سب  وا  اما  تفرگ ، شود  رب  ار  نآ  ناسنا 

.دشاب هدش  لیمحت  وا  رب  هک  نآ  هن  درک ، لمح  ار  نآ  تفریذپ و  ار  یهلا  تناما  ناسنا  .تسا  قرف  لیمحت  لمح و  نیب  * 

هیآ رهاوظ  زا  هچنآ  اما  تسا ؛ هدیـسرن  نآ  هب  رـشب  لقع  زونه  هک  دـنک  یم  ناـیب  ناـسنا  دروم  رد  ار  ییاـه  تیعقاو  هیآ  نیا  دـیاش  * 
نیمز نامـسآ و  رد  تادوجوم  زا  کی  چیه  هک  هداد  رـشب  هب  یـصاخ  تازایتما  اه و  یگژیو  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف 
تنایخ تناما  نیا  رد  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  اما  تسا ؛ روآ  تیلوئـسم  ناسنا  يارب  تسا و  یهلا  تناما  تازاـیتما  نیا  دـنرادن و  ار  نآ 

.دنرب یم  هرهب  دنوادخ  تساوخ  فالخ  ریسم  رد  هدرک ،

نیمز و ار  تونق  حیبست و  اریز  دوب ؛ هدجس  حیبست و  تونق و  زا  ریغ  يزیچ  دنتفریذپن ، نیمز  نامـسآ و  یلو  تفریذپ ؛ ناسنا  هچنآ  * 
« َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  «، » ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو   » .دنا هتفریذپ  یتحار  هب  اه  نامسآ 
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هب لطاب  ياههار  رد  دوش ، رـشب  لامک  دـشر و  هیام ي  ات  دور  راک  هب  نآ  باختنا  قح و  تخانـش  ریـسم  رد  دـیاب  هک  هدارا  لقع و  * 
.دوش یم  هدرمش  هنادرخبان  هنالهاج و  رشب  راتفر  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتشگ  متس  ملظ و  شرتسگ  هب  رجنم  هدش و  هتفرگ  راک 

َْنَیبَأَف ...ِض  ْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  یَلَع  َهَناَمَْألا  اَنْـض  َرَع  اَّنِإ  .تسا «  یتسه  رد  ادـخ  نیما  ناسنا ، .تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  زا  رترب  ناسنا  * 
« ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  ... 

گرزب زا  هک  مینکن  تنایخ  تناما  رد  .تسا  یهلا  تناما  ناربمایپ و )...  تیادـه  ترطف ، هدارا ، لقع ،  ) ناسنا هب  یهلا  ياه  تمعن  * 
« ًامُولَظ ...َهَناَمَْألا  اَنْض  َرَع  اَّنِإ  .تسا «  اه  ملظ  نیرت 

ناسنا يارب  یتسه  شنیرفآ  . 4

اب ار  عوضوم  نیا  دـناد و  یم  وا  يریگ  هرهب  ياتـسار  رد  ناسنا  يارب  ار  یتسه  مامت  شنیرفآ  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد 
يارب مکل = رخس   » و داد » رارق  امش  يارب  مکل =  لعج  «، » دیرفآ امـش  يارب  مکل = قلخ  «، » امـش يارب  مکل =  » نوچ یحیرـص  تارابع 

: تسا هدرک  راهظا  دروآ ) دوجو  هب  امش  يارب  مکل = أشنأ  «، » دومن رخسم  امش 

(29 هرقب /  «. ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  �يَوَتْسا  َُّمث  اًعیِمَج  ْرَْألا ِض  ِیف  اَم  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  » 

تفه تروص  هب  ار  اهنآ  تخادرپ و  نامسآ  شنیرفآ  هب  سپس  هدیرفآ ، امش  يارب  ار  همه  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  هک  سک  نآ  تسوا 
.تسا هاگآ  يزیچ  ره  رب  وا  دومن و  راوتسا  نامسآ ،

(13 هیثاج /  «. ) َنو ُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتاَیَآل  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  اًعیِمَج  ْرَْألا ِض  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ْمَُکل  َرَّخَسَو  » 

رکف هک  یناسک  يارب  ریخـست  نیا  رد  انامه  دومن ، مار  امـش  يارب  هک  تسوا  زا  همه  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  و 
.تسا ییاه  هناشن  ًاعطق  دننک ،
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نآرق زا  يددعتم  تایآ  رد  ناسنا ، يارب  یتسه  شنیرفآ  هب  دنوادخ  حیرصت  رب  هوالع 

: تسا هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  اهنیا  هک  دنک  یم  دیکأت  هلصافالب  اه ، تمعن  يدروم  رکذ  زا  سپ 

نآ ياه  هار  نیمز و 

(53 هط / «. ) �یَّتَش ٍتاَبَن  ْنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْج  َرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأَو  اًُلبُس  اَهِیف  ْمَُکل  َکَلَسَو  اًدْهَم  ْرَْألا َض  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  » 

هب سپ  داتسرف ، یبآ  نامسآ  زا  درک و  داجیا  امـش  يارب  نآ  رد  ار  ییاه  هار  داد و  رارق  شیاسآ  رتسب  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ 
.میدروآ نوریب  كاخ ) زا   ) ار ناهایگ  نوگانوگ  ياه  جوز  عاونا  نآ ، هطساو ي 

گنر اب  نیمز  رد  ار  هچنآ  نینچمه )  ) و ( 13 لحن /  «. ) َنو ُرَّکَّذَـی  ٍمْوَِقل  ًهَیَآل  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  ُُهناَْولَأ  اًِفلَتُْخم  ْرَْألا ِض  ِیف  ْمَُکل  َرَذ َأ  اَـمَو  » 

.تسا نشور  يا  هناشن  تربع و  ناریگدنپ  يارب  اه  هدیرفآ  نیا  رد  هّتبلا  .دروآ  دیدپ  امش  يارب  نوگانوگ  ياه 

هزیکاپ قزر  نامسآ و 

َراَبَتَف ْمُکُّب  -ُه َر  َّللا َذ 
�
ُمُِکل ِیَّطلا  ِتاَبّ َنِم  ْمُکَقَز  َرَو  ْمُک  َرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُک  َرَّوَصَو  ًءاَِنب  َءاَمَّسلاَو  ًرا ا  َرَق  ْرَْألا َض  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  -ُه  َّلـلا » 

(64 رفاغ /  «. ) َنیَِملاَْعلا ُّب  -ُه َر  َّللا َك 

امش ياه  تروص  سپ  درک ، يدنب  شقن ار  امش  داد و  رارق  هانپ  رس  ار  نامسآ  امش و  رارقتسا  لحم  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
تـسا هبترم  دـنلب  تکرب و  رپ  سپ  تسامـش ، راـگدرورپ  هک  ییادـخ  تسا  نیا  داد ، يزور  امـش  هب  اـه  هزیکاـپ  زا  دوـمن و  وـکین  ار 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادخ 

ناگراتس دیشروخ و  هام و  زور ، بش و 

(12 لحن /  «. ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتاَیَآل  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  ِْرمَِأب ِه  ٌتا  َرَّخَسُم  ُموُجُّنلاَو  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  » 
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رد هتبلا  دنا  هدش  ریخست  وا  نامرف  هب  ناگراتـس  داد و  رارق  امـش  یهد  هرهب  تمدخ و  رد  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  دنوادخ  و 
.تسوا تفأر ) تمکح و  تردق و  تمظع و  زا   ) یعطق ییاه  هناشن  دننک ، یم  لقعت  هک  یهورگ  يارب  رما  نیا 

وا لامک  دشر و  رشب و  ِتمدخ  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  تساهنآ ؛ زا  ناسنا  يریگ  هرهب  هیآ  نیا  رد  هام  دیـشروخ و  ِریخـست  زا  دارم 
.تسا هداد  رارق 

نآ عفانم  ایرد و 

(12 هیثاج /  «. ) َنو ُرُکْشَت  ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِْرمَِأب ِه  ِهِیف  ُْکلُْفلا  ِرْجَِتل َي  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَس  يِذَّلا  -ُه  َّللا » 

دینک وجتسج  وا  لضف  زا  ات  دننک و  ادیپ  نایرج  نآ  رد  اه  یتشک  وا  نامرف  هب  ات  درک  مار  امش  يارب  ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
.دینک يرازگرکش  دیاش  و 

هویم ناتخرد  اهغاب و 

 «. َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  َرِیثَک ٌه  ُهِکاَوَف  اَهِیف  ْمَُکل  ٍباَنْعَأَو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  ِِهب  ْمَُکل  اَنْأَْشنَأَف  » 

یناوارف ياه  هویم  امـش  يارب  اه  غاب  نآ  رد  هک  میدروآ  دـیدپ  روگنا  اـمرخ و  زا  ییاـه  غاـب  امـش  يارب  بآ )  ) نآ هلیـسو ي  هب  سپ 
(19 نونمؤم /  ) .دیروخ یم  اهنآ  زا  تسا و 

تاناویح

هراشا

(5 لحن /  «. ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  ُِعفاَنَمَو  ٌءْفِد  اَهِیف  ْمَُکل  اَهَقَلَخ  َماَْعنَْألاَو  » 

.دیروخ یم  اهنآ  ریش ) تشوگ و   ) زا تسا و  ییاه  هرهب  یمرگ و  هلیسو  اهنآ  رد  امش  يارب  هک  دیرفآ  ار  نایاپراهچ  و 

تمظع همه  نیا  اب  شنیرفآ  تسا و  ناسنا  يریگ  هرهب  ياتـسار  رد  هنامیکح و  دـنوادخ ، ياهراک  .تسا  رادـفده  شنیرفآ ، لـک  * 
؛ دـشاب ادـخ  يوس  هب  ناسنا  تکرح  همدـقم  دـیاب  يدام ، عفانم  نیا  همه  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  دـشر  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب 

ياه تمعن  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  هک  الاب  تایآ  یخرب  دـننام  دراد ؛ یم  راهظا  فلتخم  ياه  نایب  اب  ار  موهفم  نیا  میرک  نآرق  هچناـنچ 
: »... دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  یهلا 
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رخـسم دوخ  رایتخا  اب  زین  ناسنا  ات  دومن  رخـسم  ناسنا  يارب  ار  اه  هدیدپ  نیا  همه  ادخ  دینک .» يرازگرکـش  دـیاش  نورکـشت ؛ مکّلعل 
دناوت یم  هک  تسا  ناسنا  رایتخا  هناشن  هکلب  تسین ؛ دـنوادخ  دـیدرت  هناـشن  دـیاش ، ياـنعم  هب  ّلـعل »  » هملک ي  ) .دـشاب شراـگدرورپ 

( ساپسان ای  دشاب و  رکاش 

دهد یم  رارق  تاقولخم  ریاس  زا  يادج  ار  ناسنا  هک  یتایآ  . 5

1و2) قلع /  «. ) ٍقَلَع ْنِم  َناَْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ .  يِذَّلا  َّکِب  ِمْسِاب َر  ْأ  َْرقا  » 

.دیرفآ هتسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک ) وا   ) .دیرفآ ار ) یتسه   ) هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب 

رارق قلع » نم  ناسنالا  قلخ   » رگید فرط  کی  رد  ناسنا  شنیرفآ  و  قلخ » يذـّلا   » فرط کی  رد  ار  یتسه  همه  شنیرفآ  دـنوادخ  * 
.تسین تاقولخم  هیقب  فیدر  رد  ناسنا  هاگیاج  هک  تسا  نیا  رگنایب  نیا  تسا و  هداد 

20و21) تایراذ /  «. ) َنو ُرِْصُبت  اَلَفَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیفَو  َنِیِنقوُْمِلل .  ٌتاَیآ  ْرَْألا ِض  ِیفَو  » 

( .تسا یهلا  تمکح  تمظع و  تردق ، زا  ییاه  هناشن  زین   ) ناتدوخ شنیرفآ )  ) رد .تسا و  ییاه  هناشن  نیقی ، لها  يارب  نیمز  رد  و 
؟ دیرگن یمن  تریصب ) مشچ  هب   ) ارچ سپ 

نیمز رد  اه  هناشن  زا  هیآ  کی  رد  تسا و  هداد  رارق  نیمز  هرک  فیدر  مه  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  تمظع  اب  يردـق  هب  ناسنا  دوجو  * 
اه نیا  همه  و  مکسفنأ » یف  : » دیامن یم  حرطم  ار  ناسنا  رد  دوجوم  ياه  هناشن  دعب  هیآ  رد  و  ...ضرالا » یف  : » دیوگ یم  نخس 

تاقولخم ریاس  فیدر  مه  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رایـسب  ناسنا  نأش  ینآرق  میلاعت  رد  تسا و  تقلخ  ماظن  رد  ناسنا  يرترب  رگ  ناشن 
.دوش هتشادنپ 

(19 میهاربا / «. ) ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَیَو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ  ِّقَْحلِاب  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  -َه  َّللا َّنَأ  َرَت  َْملَأ  »

یم امـش ) ياج  هب   ) دیدج يا  هدیرفآ  درب و  یم  ار  امـش  دهاوخب  رگا  دیرفآ ؟ قح  هب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  دنوادخ  هک  يدـیدن  ایآ 
.دروآ
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ات دـنوش  یم  نیزگیاج  يرگید  ياه  ناسنا  دـنورب ؛ نیب  زا  ینونک  ياه  ناسنا  رگا  یتح  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  ناسنا  نودـب  ناـهج  * 
.دشابن هدوهیب  نیمز  اه و  نامسآ  شنیرفآ 
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ناسنا اب  ادخ  هطبار  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:93

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


: مراهچ لصف 

ناسنا اب  ادخ  هطبار 

( تیبوبر  ) ناسنا نوئش  هرادا  دنوادخ و  . 1

هدنرورپ ّربدم و  اهنت  تسا ، یتسه  کلام  قلاخ و  اهنت  هک  نیا  رب  هوالع  دـنوادخ  تسا و  هدـننک  ریبدـت  راگدرورپ و  يانعم  هب  بر » »
.دنک فرصت  نآ  رد  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  دناوت  یم  دراد و  ار  دوخ  بوبرم  لماک  رایتخا  هک  تسا  یسک  بر  .تسا  ناسنا  ناهج و 

: هک دنک  یم  اضتقا  یهلا  تیبوبر 

زیچ زا  هن  دراد و  یتسه  دوخ  زا  هن  دـننک و  یم  تفایرد  وا  زا  ار  دوخ  یتسه  هظحل ، هب  هظحل  ناـسنا ، هلمج  زا  تادوجوم  همه  ًـالوا ؛
.دریگب یتسه  دناوت  یم  يرگید 

دنوادخ ینیوکت  تیبوبر  نامه  نیا  .دبای  یم  يو  زا  ار  دوخ  هتسیاش  تالامک  يدوجوم  ره  تسا و  تادوجوم  شخب  لامک  وا  ًایناث ؛
بوخ صیخشت  يورین  مه  ناسنا  هب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  .دوش  لماک  شیوخ  رایتخا  هدارا و  هار  زا  ناسنا  نآ  ساسا  رب  هک  تسا 
یبوخ همه  مهف  يارب  ییاهنت  هب  یمدآ  لقع  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  اطع  ار  اه  يدب  اه و  یبوخ  زا  کی  ره  هب  شیارگ  مه  دب و  و 

لامک هب  ناسنا  اهنآ  طسوت  ات  تسا  هدرک  ررقم  ینیناوق  ماکحا و  دنوادخ  تسین ؛ یفاک  اه  يدب  اه و 

ص:94

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا مه  دنوادخ  .تسین  ادج  وا  ینیوکت  تیبوبر  زا  هک  تسا  دنوادخ  یعیرـشت  تیبوبر  نامه  هک  دنک  ادـیپ  تسد  شیوخ  یعقاو 
تیبرت  ) .دـهد یم  شرورپ  دـشر و  ار  تاـناویح  تاـتابن و  ناـسنا و  مه  و  یعیرـشت ) تیبرت  ، ) دـنک یم  تیبرت  اـیبنا  ییاـمنهار  اـب  ار 

( ینیوکت

اراصن دوهی و  ناملاع  نوعرف و  نوچمه  يدارفا  اـه و  تب  ناگراتـس و  يارب  نارگید  هک  یتاداـقتعاو  تسا  ادـخ  يارب  اـهنت  تیبوبر 
.تسا دورطم  روفنم و  دندوب ، لئاق 

(31 هبوت / «. ) ...ِه - َّللا ِنوُد  ْنِم  ًابَاب  ْرَأ  ْمُهَناَبْه  ُرَو  ْمُه  َراَبْحَأ  اوُذَخَّتا  » 

...دنتفرگ ییادخ  هب  دنوادخ  ياج  هب  ار  میرم  دنزرف  حیسم  دوخ و  ِنابهار  نادنمشناد و  باتک )، لها  )

نآرق رد  يددعتم  ياهاج  رد  دنوادخ  اذل  دنک ؛ هرادا  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  ناسنا  نوئـش  همه  دنوادخ  هک  دـنک  یم  اضتقا  یهلا  تیبوبر 
.دنک یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک 

 «. ُهَرَْشنَأ َءاَش  اَذِإ  َُّمث  َرَْبقَأَف ُه .  ُهَتاَمَأ  َُّمث  َرَّسَی ُه .  َلِیبَّسلا  َُّمث  َرَّدَقَف ُه .  ُهَقَلَخ  ٍهَفُْطن  ْنِم  » 

رد دناریم و  ار  وا  دعب  .تخاس  ناسآ  وا  يارب  ار  هار  سپس  .تخاس  نوزوم  درک و  يریگ  هزادنا  سپس  دیرفآ ، ار  وا  يزیچان  هفطن  زا 
(22-19 سبع /  ) .دنک یم  هدنز  ار  وا  دهاوخب  نامز  ره  سپس  .دومن  ناهنپ  ربق 

، شنیرفآ لحارم  .تسوا  هب  بوسنم  ناـسنا  روما  ماـمت  تسا و  دـنوادخریبدت  تحت  اـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  ناـسنا  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  * 
تایآ ناسنا ، یگدنز  یلـصا  لحارم  رب  هوالع  دهد و  یم  تبـسن  ادخ  هب  میقتـسم  روط  هب  ار  ناسنا  ندـش  هتخیگنارب  هرابود  گرم و 

ادـخ هب  ار  یگدـنز  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  ناـسنا  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  ناـسنا و  ییزج  روما  ریبدـت  یتح  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید 
.دهد یم  تبسن 

ْنَأ ُعَمْطَأ  يِذَّلاَو  ِنِییُْحی .  َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلاَو  ِنیِفْـشَی .  َوُهَف  ُتْض  ِرَم  اَذِإَو  ِنیِقْـسَیَو .  ِینُمِعُْطی  َوُـه  يِذَّلاَو  ِنیِدـْهَی .  َوُـهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  »
(82-78 ءارعش / «.) ِنیِّدلا َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی 

( یگن - سرگ ماگنه   ) ار هک م- وا  .دنک  یم  مییامنهار  ومه  دیرفآ و  ارم  هک  يراگدرورپ  نامه 
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یم ارم  هک  تسا  یـسک  وا  .دـشخب  یم  افـش  ارم  ومه  موش ، رامیب  هاگ  ره  دـیامن و  یم  مباریـس  یگنـشت ) ماـگنه   ) دـهد و یم  ماـعط 
.دشخبب ارم  ياهاطخ  ازج  زور  مراد  دیما  هک  تسا  یسک  وا  .دنک  یم  ما  هدنز  سپس  دناریم ،

تاـیآ قایـس  زا  تسا ) زوس  ببـس زاـس و  ببـس وا  ) .تسوا هدارا  هب  روما  ریثأـت  ندـش و  باریـس  تسا ، هلیـسو  وراد  ناـن و  بآ و  * 
« نییُحی نیفشَی .  نیقسَی .  نیدهَی .  »

دوجو كرش  هنیمز  اجک  ره  یلاعفا ) دیحوت   ) .تسا دیحوت  بتارم  زا  یکی  نیا  تسادخ و  یتسه  هراک ي  همه  هک  میوش  یم  هجوتم 
گرم و تقلخ و  رد  یلو  تسا ؛ هتفر  راک  هب  وه »  » ریمض راب  هس  افش ، ماعطا و  تیاده ، تمعن  رد   ) .تسا مزال  ییادز  كرـش  دراد ،
کش و چـیه  ياج  تسا و  دـنوادخ  تسد  گرم  تقلخ و  اهناسنا  همه  نهذ  رد  هک  تسارطاخ  نیا  هب  دـیاش  هتفرن ، راک  هب  تاـیح ،

ریمـضروما هنوگنیا  رد  نآرق  اذل  دوش ، یم  هداد  تبـسن  اذغ  کشزپ و  وراد ، هب  افـش  ماعطا و  تیاده و  یلو  تسین ؛ كرـش  ههبش و 
( تسا هدرب  راک  هب  وه » »

�یَلَع َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاَشَت  ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءاَشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاَشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءاَشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُه  - َّللا ُِلق  » 
(26 نارمع / لآ  «. ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

سک ره  زا  یهد و  یم  تموکح  یهاوخب  دوخ ) تمکح  تحلصم و  قبط   ) سک ره  هب  یتنطلس  نامرف و  بحاص  وت  ادنوادخ ! وگب :
اهنت اـهریخ  همه  ییاـمن ، یم  لـیلذ  یهاوـخب  ار  هک  ره  یـشخب و  یم  تزع  یهاوـخب  ار  هـک  ره  يریگ و  یم  ار  تموـکح  یهاوـخب 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  .تسوت  تسدب 

(139 ءاسن /  «. ) اًعیِمَج -ِه  َِّلل َهَّزِْعلا  َّنِإَف  َهَّزِْعلا  ُمُهَْدنِع  َنوُغَْتبَیَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  ْنِم  َءاَِیلْوَأ  َنی  ِِرفاَْکلا  َنوُذِخَّتَی  َنیِذَّلا  » 

یمامت هب  تزع  انامه  دـنیوج ؟ یم  نانآ  دزن  ار  تزع  ایآ  دـنریگ  یم  دوخ  تسود  تسرپرـس و  نانمؤم ، ياج  هب  ار  نارفاک  هک  نانآ 
.تسادخ نآ  زا 

اهنت هک  تزع  دننام  تسا ؛ دـنوادخ  بناج  زا  زین  يونعم  تافـص  تاقیفوت و  هکلب  تسا ؛ دـنوادخ  فاطلا  زا  يدام  بهاوم  اهنت  هن  * 
نوچ تسادخ ؛ تسدب 
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كدیب یهلا  : » میناوخ یم  هینابعـش  تاجانم  رد  .دنا  هرهب  یب  تردق  ملع و  زا  نارگید  تردـق و  ای  تسا  ملع  ای  تزع ، همـشچرس ي 
هیآ نیا  رد  یهلا  تیشم  هدارا و  زا  روظنم  هتبلا  تسوت ؛ تسد  رد  اهنت  نم  یتساکو  يدایز  ادنوادخ ! یصقن » یتدایز و  كریغ  دیبال 

تمکح و يور  زا  وا  تیـشم  هکلب  دریگ ؛ یم  وا  زا  اـی  دـشخب و  یم  یـسک  هب  ار  يزیچ  لـیلد  یب  باـسح و  نودـب  هک  تـسین  نـیا 
تما دوخ  تساوخ  یگتسیاشان و  اب  گنهامه  ناملاظ  تموکح  هاگ  تسا و  اه  یگتسیاش  رطاخب  اه  تموکح  هاگ  .تسا  تحلـصم 

.دیامرف یم  هچنانچ  .تسا  اه 

(2 رطاف /  «. ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  َلِس  ُْرم  اَلَف  ْکِسُْمی  اَمَو  اََهل  َکِسْمُم  اَلَف  ٍهَمْح  ْنِم َر  ِساَّنِلل  -ُه  َّللا ِحَتْفَی  اَم  » 

وا ریغ  سپ  دراد ، غـیرد  ادـخ  ار  هـچ  ره  تـسین و  نآ  يارب  يا  هدـنرادزاب  دـیاشگب ، مدرم  يور ) هـب   ) دــنوادخ هـک  ار  یتـمحر  ره 
.میکح زیزع و  تسوا  تسین و  نآ  يارب  يا  هدنتسرف 

دنک و داجیا  يرییغت  دنوادخ  هدارا  رد  دناوت  یمن  زیچ  چـیه سک و  چـیه دـنک ، يریگولج  یتمعن  زا  ای  اطع و  ار  یتمعن  دـنوادخرگا 
.تسا تمکح  اب  هارمه  دنوادخ ، ياه  نتفرگ  اه و  نداد  ینعی  تسا ؛ هدش  نایب  دنوادخ  میکح  تفص  هیآ  نایاپرد 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ناسنا  زا  تظافح  دنوادخ  تیبوبر  نوئش  رگید  زا  * 

 «. َنوُض ِْرعُم  ْمِّهِب  ِرْکِذ َر  ْنَع  ْمُه  َْلب  ٰ-ِن  َمْح َّرلا  َنِم  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  ُْلق  » 

یم يور  ناشراگدرورپ  دای  زا  نانآ  زاب )  ) اّما دراد !؟ یم  هاگن  ناـمحر  يادـخ  باذـع )  ) زا زور  بش و  رد  ار  امـش  هک  تسیک  وگب 
(42 ءایبنا /  ) .دننادرگ

: هک میمهف  یم هیآ  نیازا  * 

.دراد یهلا  تیامح  تظافح و  هب  زاین  ًامئاد  ناسنا  ًالوا ؛

.دننک ظفح  تارطخ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دنوادخ ، تساوخ  نودب  ًایناث ؛
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رد عافد  ات  تاناویح ، ندوب  مار  ات  اه  نامـسآ  تظافح  زا  .تسا  رافک  یتح  اهناسنا ؛ همه  هب  تبـسن  یمئاد و  دنوادخ ، تظافح  ًاثلاث ؛
.دراد دوجو  ناسنا  يارب  هظحل  ره  رد  تظافح  عون  اهدص  دوش ، یم  ندب  دراو  هک  ییاه  بورکیم  ربارب 

دنوادخ یتسرپرس  تیالو و  . 2

.تسا روما » هدننکریبدت  تسرپرس و   » يانعم هب  تسا و  دنوادخ  يانسح  يامسا  زا  یکی  یلو » »

ناسنا تسرپرس  ّیلو و  اهنت 

 «. ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  ْنِم  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  اَمَو  ْرَْألا ِض  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  اَمَو  » 

تسرپرـس و چیه  دنوادخ  ریغ  زا  امـش  يارب  و  دیوش ) جراخ  وا  هطلـس  زا  و   ) دـیروآ زجع  هب  نیمز  رد  ار  ادـخ )  ) دـیناوت یمن امـش  و 
(31 يروش /  ) .تسین يروای 

ِتاَُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُج  ِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاَِـیلْوَأ  او  ُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  َنِم  ْمُهُج  ِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  -ُه  َّلـلا »
(257 هرقب / «. ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئ  -ٰ َلوُأ

ناتـسرپرس نکل  .درب  یم  رون  يوس  هب  نوریب و  نوگانوگ ) (ي  اه یکیراـت  زا  ار  اـهنآ  تسا ، ناـنمؤم  تسرپرـس  تسود و  دـنوادخ 
.دوب دنهاوخ  نآ  رد  هراومه  نانامه  دنشتآ و  لها  اهنآ  دنهد ، یم  قوس  اه  یکیرات  هب  رون  زا  ار  نانآ  هک  دنتسه  اه  توغاط  راّفک ،

تبـسن ناـنمؤم ، هب  وا  تبـسن  نینچمه  و  ِتاواـمَّسلا َو »...  ِیف  اـم  َُهل  « ؛ تسا زیچ  همه  کـلام  وا  هک  میناوـخ  یم  یـسرکلا  هیآ  رد  * 
 « اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  .تسا «  ییالو  صاخ و 

تسرپرس کی  شریذپ  دنـشاب و  اه  توغاط  هک  دنراد  ددعتم  ناتـسرپرس  نارفاک  تسادخ و  نآ  دنراد و  تسرپرـس  کی  نانمؤم  * 
: دیامرف یم  نانمؤم  هرابرد  .تسا  رت  ناسآ 

لالدتـسا انعم  نیمه  هب  رافک  توعد  رد  زین  مالـسلا  هیلع  فسوی  ُتوُغاَّطلا »  ُمُهُؤاَِیلْوَأ  دـیامرف « : یم  رافک  هراـبرد ي  اـما  ُِّیلَو » ُهللا  »
هناگی و يادخ  ای  دـنرتهب  هدـنکارپ  ددـعتم و  نابحاص  ایآ  ( 39 فسوی /  « ) ُراَّهَْقلا ُدِـحاَْولا  -ُه  َّلـلا ِمَأ  ٌْریَخ  َنوـُق  ِّرَفَتُم  ٌباـَب  ْرَأَأ  : » درک

!؟ دنمتردق
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تیالو دشر و  دنوادخ ، تیالو  هک  دنک  یم  نایب  ار  ّیغ  دـشر و  زا  يا  هنومن  هیآ  نیا  ِّیَْغلا » َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَـق  : » دومرف لبق  هیآ  * 
« ُتوُغاَّطلا ُمُهُؤاِیلْوَأ  ُِّیلَو ...  ُهللا   » .تسا فارحنا  توغاط 

زا یلو  درب ، یم  راـک  هب  ار  روـن  هـملک ي  قـح  هار  هراـبرد  نآرق  .ددـعتم  یفارحنا  ياـههار  یلو  تـسا ؛ یکی  قـح  میقتـسم و  هار  * 
« تاملظلا رونلا ،  » .دنک یم  ریبعت  اه  یکیرات  تاملظ و  هب  جک ، یفارحنا و  ياههار 

« ُتوُغاَّطلا ُمُهُؤاِیلْوَأ  ُِّیلَو ...  ُهللا   » .دننک یم  تیالو  وا  رب  اه  توغاط  هاوخان  هاوخ  دریگن ، رارق  دنوادخ  تیالو  تحت  سک  ره  * 

« ُتوُغاَّطلا ُمُهُؤاِیلْوَأ  ُِّیلَو ...  ُهللا   » .تسا توغاط  تیالو  یهلا ، تیالو  زا  ریغ  یتیالو  ره  * 

« ِراَّنلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ   » .دهد یم  قوس  يریذپ  قح  هب  ار  ناسنا  يریذپ ، توغاط  تبقاع  هب  هجوت  * 

: دنا هتفریذپ  ار  ادخ  تیالو  هک  یناسک  يامیس  زا  يا  هشوگ  * 

« ِهللا َهَْغبِص   » .دنک یم  ادیپ  ییادخ  گنر  شیاهراک  تفریذپ ، ار  ادخ  تیالو  هک  نآ  - 

« ًاِکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهللا  َّنِإ   » .دنیزگ یمرب  یهلاربهر  دوخ  يارب  - 

َرْجَأ ُعیُِـضنال  «، » َنوـُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  «، » ْمِِهناـمیِِإب ْمُـهُّبَر  ْمِهیِدـْهَی   » .تـسا مرگلد  شیاـهراک  هـب  موـلعم و  شا  هدـنیآ  نـشور ، شهار  - 
« َنِینِسْحُْملا

« ًانامیِإ ْمُهَدازَف  » .دساره یمن  ییادخ  ریغ  ياه  تردق  زا  هتخود و  مشچ  ادخ  يرای  هب  اه  یتخس  اه و  گنج  رد  - 

ّینا : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  .دناد  یم  تداعس  ار  یهلا  تیالو  تحت  رد  ندش  هتشک  دسرت و  یمن  گرم  زا  - 
«. هداعسلا ّالا  توملا  يراال 
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« انَعَم َهللا  نا   » .تسا دنوادخ  رظن  ریز  وا  دناد  یم  نوچ  تسین ؛ راوگان  خلت و  وا  يارب  یگدنز  رد  ییاهنت  - 

« ًانَسَح ًاضْرَق  َهللا  ُضِْرُقی   » .دراپس یم  دوخ  یلو  هب  ار  دوخ  لام  نوچ  تسین ؛ نارگن  شیوخ  لام  ندرکریخ  قافنا و  زا  - 

« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َو  : » تسا هدرپس  یهلا  یمتح  ياه  هدعو  هب  لد  نوچ  تسا ؛ رثأ  یب  وا  رد  یفنم  تاغیلبت  - 

مهنیعأ یف  هنودام  رغصف  مهـسفنأ  یف  قلاخلا  مظع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  کچوک  وا  رظن  رد  زیچ  همه  ادخ  زا  ریغ  - 
...«.

هار اهدـص  رگا  .دـشیدنا  یم  نآ  هب  طقف  هتفریذـپ و  ار  ادـخ  نوناـق  اـهنت  وا  نوچ  دوش ؛ یمن  ریحتم  ددـعتم  تاروتـسد  نیناوق و  زا  - 
َلَْزنَأ اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو   » .تسا هدرک  نیعم  دنوادخ  هک  دـنک  یم  باختنا  ار  یهار  نآ  یهلا  رایعم  اب  اهنت  دوش ، زاب  شیارب  دـمآرد 

 « هللا

 «. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  -ِه  َّللا یَلَعَو  اَمُهُِّیلَو  -ُه  َّللاَو اَلَشْفَت  ْنَأ  ْمُْکنِم  ِناَتَِفئاَط  ْتَّمَه  ْذِإ  » 

زا هک  درک  کمک  نانآ  هب  و   ) دوب نانآ  ّیلو  دنوادخ  اما  دـننک ، یتسـس  گنج ) رد   ) هک دـندش  نآ  رب  امـش  زا  هورگ  ود  هک  هاگ  نآ 
(122 نارمع / لآ   ) .دننک لّکوت  ادخ  هب  اهنت  نانمؤم  سپ  دندرگ )، زاب  رکف  نیا 

« امُهُِّیلَو ُهللا  الَشْفَت َو  ْنَأ   » .دوش یم  تسس  دشابن ، ادخ  تیالو  تحت  ناسنا  رگا  * 

« امُهُِّیلَو ُهللا  َو   » .دریگ یم  ار  نانآ  تسد  ساسح  عقاوم  رد  دنک و  یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  * 

(150 نارمع / لآ   «. ) َنی ِرِصاَّنلا  ُْریَخ  َوُهَو  ْمُکَالْوَم  -ُه  َّللا َِلب  » 

.تسا ناروای  نیرتهب  وا  تسامش و  يالوم  دنوادخ  هکلب 

« ْمُکالْوَم ُهللا  َِلب   » .تسا رصحنم  دنوادخ  رد  تعاطا ، تیالو و  * 

 « َنی ِرِصاَّنلا  ُْریَخ  َوُهَو  ْمُکَالْوَم  .تسامش «  يزوریپ  ببس  دنوادخ ، نتفرگ  یلو  * 
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(45 ءاسن /  «. ) ًریِصَن ا -ِه  َّللِاب �یَفَکَو  اِیلَو  -ِه  َّللِاب �یَفَکَو  ْمُِکئاَدْعَِأب  ُمَلْعَأ  -ُه  َّللاَو » 

.دشاب امش  روای  ادخ  هک  تسا  یفاک  دشاب و  امش  تسرپرس  ادخ  هک  تسا  یفاک  تسا و  رتاناد  امش  نانمشد  هب  دنوادخ  و 

 « اِیلَو -ِه  َّللِاب �یَفَکَو  .دیسرت «  اه  ینمشد  اه و  هئطوت  زا  دیابن  یهلا ، ياه  هدعو  اب  * 

(56 هدئام /  «. ) َنُوِبلاَْغلا ُمُه  -ِه  َّللا َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُس  َرَو  -َه  َّللا َّلَوَتَی  ْنَمَو  » 

.تسا زوریپ  ادخ  بزح  انامه  تسادخ ) بزح  زا   ) دریگب دوخ  یلو  ار  ینانمؤم  نانچ  شربمایپ و  ادخ و  هک  سکره  و 

، لـبق هیآ ي  رد  ُمُکُِّیلَو »  » زا دارم  هک  دـنامهف  یم  دـنک ، یم  ناـیب  ار  ناـماما  لوـسر و  ادـخ و  تیـالو  شریذـپ  موزل  هک  هیآ  نـیا  * 
.دراد تموکح  دنمتردق و  ماظن  هب  هراشا  نانآ ، ندوب  بلاغ  و  هللا »  بزح   » ریبعت نوچ  روای ، تسود و  هن  تسا  مکاح  تسرپرس و 

َبْزِح َّنِإَف  َهللا ...  َّلَوَتَی  ْنَم  َو   » .دنشاب هتفریذپ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  ادخ ، تیالو  طقف  هک  دنتـسه  یناسک  هّللا ، بزح  * 
 « ِهللا

دنوادخ نوچ  َنُوِبلاْغلا » ُمُه  َلَوَتَی ...  ْنَم  َو   » .دنریذپب ار  مالـسلا  مهیلع تیب  لها  ربمایپ و  ادـخ ، تیالو  هک  تسا  یناسک  اب  يزوریپ  * 
 « َنُوِبلاَْغلا ُمُه  -ِه  َّللا َبْزِح  .دنبلاغ «  مه  وا  هب  ناگتسباو  ِهِْرمَأ ،» یلَع  ٌِبلاغ  ُهللا  َو  ، » تسا بلاغ 

(14 ماعنأ / «.) ُمَعُْطی َالَو  ُمِعُْطی  َوُهَو  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  اِیلَو  ُذِخَّتَأ  -ِه  َّللا َْریَغَأ  ُْلق  »

یلو دهد ، یم  ماعط  ار  همه  وا  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  راگدیرفآ  وا  هک  یلاح  رد  مریگب ؟ دوخ  تسرپرـس  ار  ادخ  زا  ریغ  ایآ  وگب :
.دهد یمن  ماعط  وا  هب  یسک 

هب هک  تسا  نآ  یلـصا  ثحب  نکیل  دور ؛ یم  هاگهانپ  تسرپرـس و  غارـس  هب  يرطف  روط  هب  اه  تیدودـحم  اهزاین و  لیلد  هب  ناسنا  * 
« ...ُذِخَّتَأ -ِه  َّللا َْریَغَأ  ُْلق  .میورب «  یسک  هچ  غارس 
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دبعت و ادخ  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یم  فرطرب  ار  شیاهزاین  قزار و  مه  تسارـشب و  قلاخ  مه  دـنوادخ  نوچ  * 
« َمَلْسَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُمِعُْطی ...  َوُه  َو  ِرِطاف ...   » .دشاب هتشاد  يریذپ  تیالو 

(127 ماعنأ /  «. ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ْمُهُِّیلَو  َوُهَو  ْمِّهِب  َْدنِع َر  ِماَلَّسلا  ُراَد  ْمَُهل  » 

تـسود نابیتشپ و  تسرپرـس و  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  شاداپ  هب  وا  تسا و  نانآ  يارب  اهنت  ناشراگدررپ ، دزن  تمالـس  يارس 
.تسا نانآ 

 « َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ْمُهُِّیلَو  َوُهَو  .تسا «  ناسنا  شالت  لمع و  هیاس ي  رد  یهلا ، تیالو  هب  ندیسر  * 

 «. َنو ُرَّکَذَت  اَم  اًلِیلَق  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َالَو  ْمُّکِب  ْنِم َر  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  اوُِعبَّتا  » 

یم دنپ  كدـنا  هچ  .دـینکن  يوریپ  وا  زج  یناتـسرپرس  زا  دـینک و  يوریپ  هدـش ، لزان  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ار  هچنآ 
(3 فارعأ / ! ) دیریذپ

 « َءاَِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َالَو  .تسا «  یهلا  تیالو  نتفریذپ  یحو ، زا  يوریپ  هجیتن ي  * 

: دـیوگب تسناوت  یم  هک  نآ  اب  َءاَِیلْوَأ »  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َالَو  .تساهنآ «  تیـالو  شریذـپ  تقیقح  رد  نارگید ، زا  يوریپ  تعاـطا و  * 
« ادحا ینود  نم  اوعبّتت  «ال 

« َءاِیلْوَأ  » .دنک یضار  دوخ  زا  ار  ّیلو »  » نیدنچ دیاب  ْمُکِّبَر » ، » دریذپن ار  اتکی  يادخ  ِتیالو  هک  یسک  * 

(196 فارعأ /  «. ) َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  -ُه  َّللا ِِیلَو  َیّ َّنِإ  » 

و  ) یتسرپرـس ار  ناـحلاص  همه ي  وا  تسا و  هدرک  لزاـن  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  هـک  تـسا  ییادـخ  نـم ، تسرپرـس  یلو و  اـنامه 
.دنک یم  تیاده )

« َلََّزن ِِیلَو ...  َیّ .تسا «  یهلا  تیالو  زا  يوترپ  ینامسآ ، باتک  لوزن  * 

 ... َباتِْکلا َلََّزن   » .درادن ار  لکشم  ود  نیا  زا  کی  چیه  نمؤم  تسرپرـس و  نتـشادن  ایو  تسا  همانرب  نتـشادن  ای  ناسنا ، تالکـشم  * 
 « َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی 
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یهلا ياهدادماو  اه  تیامح  رادم  زا  رفاک ، و  َنیِِحلاَّصلا »  یَّلَوَتَی  .تسا «  یمومع  یگشیمه و  حلاص  يایلوا  هب  تبسن  یهلا  تیالو  * 
« ْمَُهل یلْوَمال  َنیِِرفاْکلا  َّنَأَو   » .تسا مورحم 

(40 لافنأ /  «. ) ُریِصَّنلا َمِْعنَو  �َیلْوَْملا  َمِْعن  ْمُکَالْوَم  -َه  َّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَو  » 

وکین هچ  ییالوم و  شوخ  هچ  تسامـش ، تسرپرـس  یلوم و  دنوادخ ، هک  دینادب  دـننادرگب ، يور  هدرک و  یچیپرـس  مه ) زاب  ) رگا و 
.تسا يروای 

دهاوخ یم  شدوخ  زاین  يارب  ار  ام  هن  دنک ، یم  شومارف  ار  ام  هن  دراپس ، یم  يرگید  هب  ار  ام  هن  نوچ  تسالوم ؛ نیرتهب  دنوادخ ، * 
 « �َیلْوَْملا َمِْعن  .دزاس «  یم  عیاض  ار  یسک  رجا  قح و  هن  و 

 « ُریِصَّنلا َمِْعن   » .تسا يروای  ره  زا  رترب  دنوادخ ، يرای  * 

ادخریغ تیالو  شریذپ  تیعونمم 

(28 نارمع / لآ  «. ) ...َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءاَِیلْوَأ  َنی  ِِرفاَْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  َال  » 

دننیزگرب دوخ  تسرپرس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياجب  نامیا ، لها  دیابن 

نیا هب  اهنت  ناهج  ناناملـسم  رگا   « ) َءاَِیلْوَأ َنی  ِِرفاَْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  َال  .تسا «  عونمم  ناـنمؤم ، يوس  زا  راـفک  تیـالو  شریذـپ  * 
( .دوبن نینچ  نیا  یمالسا  ياهروشک  عضو  نآلا  دندرک  یم  لمع  هیآ  کی 

/ ءاسن  «. ) ًریِـصَم ا ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْـصنَو  �یَّلَوَت  اَم  ِّهِلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلـِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَیَو  �يَدُْـهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُس  َّرلا  ِِققاَُـشی  ْنَمَو  » 
(115

نادـب ار  وا  دـنک ، يوریپ  ار  نانمؤم  هار  زج  یهار  دـنک و  تفلاخم  ربمایپ  اـب  دـش  راکـشآ  شیارب  تیادـه  هک  نآ  زا  سپ  سکره  و 
.تسا يدب  ماجنارس  هک  مینکفا  خزود  هب  ار  وا  مینادرگب و  هدرک  يور  هک  يوس 

« یَّلَوَت ام  ِهِّلَُون   » .تسا منهج  رد  طوقس  ندمآ و  رد  ادخ  ریغ  تیالو  تحت  یمالسا ، تما  ادخ و  لوسر  اب  تفلاخم  هجیتن ي  * 
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(119 ءاسن /  «. ) اًنِیبُم اًنا  َرْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  اِیلَو  َناَْطیَّشلا  ِذِخَّتَی  ْنَمَو  » …

.راکشآ ینایز  تسا ، هدرک  نایز  نامگ  یب  دریگب ، دوخ  تسرپرس  تسود و  ار  ناطیش  ادخ ، ياج  هب  سک  ره  و 

« اِیلَو َناْطیَّشلا  ِذِخَّتَی   » .تسوا تیالو  شریذپ  تقیقح  رد  ناطیش  زا  تعاطا  * 

 « اًنِیبُم اًنا  َرْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  اِیلَو  َناَْطیَّشلا  ِذِخَّتَی  ْنَمَو  .تسا «  ناسنا  رب  تیالو  هتسیاش  دنوادخ  اهنت  * 

َمْوَْقلا يِدْهَی  َال  -َه  َّللا َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَمَو  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاَِیلْوَأ  َراَصَّنلاَو �ي  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 
(51 هدئام /  «. ) َنیِِملاَّظلا

دنرگید ضعب  روای  رای و  نانآ  زا  یضعب  اریز ) ، ) دیریگن روای  تسرپرس و  ار  نایحیـسم  نایدوهی و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنک یمن  تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ ، انامه  .تسا  نانآ  زا  ًاعطق  سپ  دهد ، رارق  دوخ  ّیلو  ار  نانآ  هک  امش  زا  سک  ره  و 

.تفریذپ دیابن  مه  ار  يرفاک  چیه  تیالو  هک  تسین  یکش  هنرگو  تسا ، هنومن  باب  زا  هیآ ، رد  اراصن  دوهی و  رکذ  * 

(27 فارعأ /  « ) َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  »... 

.میداد رارق  دنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  ناتسرپرس  ناتسود و  ار  نیطایش  ام 

 « َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  .تسا «  ناسنا  دوخ  لامعا  رطاخب  ناطیش ، هطلس ي  * 

 « َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  .دوش «  مکاح  نارکنم  نارفاک و  رب  ناطیش  هک  تسا  نآ  دنوادخ  تنس  * 

 « َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  .دوش «  یم  ناسنا  رب  ناطیش  تیمکاح  تیالو و  عنام  دنوادخ ، هب  نامیا  * 

ِلَثَم َنوُمَْلعَی .»  اُوناَک  َْول  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإَو  اًْتَیب  ْتَذَخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاَِیلْوَأ  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم  » 
دوخ تسرپرس  ار  ادخریغ  هک  یناسک 
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رگا تسا  توبکنع  هناخ ي  اه  هناخ  نیرت  تسـس  هّتبلا  و  هتخاس ؛ يا  هناخ  دوخ ) يارب   ) هک تسا  توبکنع  لَثَم  دـننامه  دـندیزگرب ،
(41 توبکنع /  ) .دنتسناد یم 

َنَهْوَأ  » .تسا تسـس  رایـسب  ادـخ ، ریغ  تیالو  اما  ٌصوُصْرَم » ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  ، » دراد نینهآ  ییاـنب  صوصرم و  یناـینب  یهلا ، تیـالو  * 
« ِتُوُیْبلا

تسا ادخ  تیالو  لوط  رد  ناماما  ایبنا و  تیالو 

هراشا

/ ءاسن  «. ) ًریِـصَن ا َْکنُدـَل  ْنِم  اََنل  ْلَعْجاَو  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  اََنل  ْلَعْجاَو  اَُـهلْهَأ  ِِملاَّظلا  ِهَی  ْرَْقلا  ِهِذ  -ٰ ْنِم َه اَـنْج  ِرْخَأ  اَـنَّب  َنُولوُقَی َر  َنیِذَّلا  »... 
(75

ام يارب  یتسرپرس  ربهر و  دوخ  بناج  زا  رب و  نوریب  دنرگمتس  شمدرم  هک  يرهش  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  نانآ  ... 
.امرف نییعت  ام  يارب  يروای  تدوخ ، يوس  زا  هد و  رارق 

« اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم   » .دشاب ادخ  فرط  زا  دیاب  ناناملسم  رب  تیالو  یتسرپرس و  * 

هک متـسه  یتاروت  هدننک  قیدصت  نم  دومرف ): یـسیع  «. ) ْمُْکیَلَع ِّرُح َم  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َّلِحُِأل  ِها َو  َرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اَِمل  اًقِّدَـصُمَو  »
/ نارمع لآ   ) .منک لالح  ناتیارب  دوب  هدش  مارح  هیبنت ) ناونع  هب   ) امـش رب  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  ات  ما ) هدمآ   ) تسا و نم  يور  شیپ 

(50

زین یعیرشت  تیالو  بحاص  ْمَُکل » ُُقلْخَأ  « ؛ دنراد ار  یتسه  رد  فرصت  تردق  دنتسه و  ینیوکت  تیالو  ياراد  ایبنا  هک  هنوگ  نامه  * 
 ...« ْمَُکل َّلِحُِأل   » .دننک یم  عضو  نوناق  دنتسه و 

(55 هدئام /  «. ) َنوُعِکا ْمُهَو َر  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُس  َرَو  -ُه  َّللا ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  » 

.دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  شربمایپ و  دنوادخ و  اهنت  امش ، تسرپرس  ّیلو و 

یلع ترضح  .دادن  وا  هب  يزیچ  یسک  .درک  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دش و  دجسم  دراو  یلئاس  تسا : هدمآ  هیآ  لوزن  نأش  رد  * 
لوغشم زامن  هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع 
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، لوزن نأش  نیا  رد  یّنس  هعیش و  دش و  لزان  هیآ  نیا  ششخب ، نیا  میرکت  رد  .دیـشخب  لئاس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر ، لاح  رد  دوب ،
.دنراد قفاوت 

هالوم ُتنک  نَم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هیآ  لوزن  زامن و  رد  رتشگنا  قافنا  زا  سپ  دـیوگ : یم  رـسای  راّمع 
«. هالوم ّیلعف 

رد هک  نانآ  هن  تسا ، ناناملسم  همه  هب  طوبرم  يرای  یتسود و  نوچ  تسین ، روای  تسود و  يانعم  هب  هیآ ، نیا  رد  یلو »  » هملک ي * 
.دننک یم  قافنا  عوکر  لاح 

زور ات  مالـسلا ( مهیلع  ( وا دالواو  مالـسلا  هیلع  یلع  ...اُونَمآ ، َنیِذَّلا  زا  روظنم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما  * 
ضیف موحرم  .دنهد  یم  هقدـص  عوکر  لاح  رد  نانآ  تسوا ، لثم  دیـسر ، تماما  هاگیاج  هب  وا  دالوا  زا  سکره  سپ  .دنتـسه  تمایق 
هقدـص ارقف  هب  عوکر  زامن و  لاح  رد  زین  موصعم  ناماما  ریاس  نآ  ساسا  رب  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یثیدـح  رداون ، باـتک  رد  یناـشاک 

«. تسا رتراگزاس  َنوُعِکار » َنُوتُْؤی ، َنوُمیُِقی ،  » تاملک ندوب  عمج  اب  لمع  نیا  هک  دنا  هداد 

یم ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما  زا  هلظنح  نبرمع  هلوبقمرد ي  .تسا  موصعم  ماـما  تیـالو  ياتـسار  رد  هیقف  تیـالو  * 
تموکح هب  سپ  .دیرگنب  دسانشب ، ار  ام  ماکحا  دنک و  رظن  ام  مارحو  لالحرد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  سک  نآ  هب  : » میناوخ

 ....« ًامکاح مکیلع  هتلعج  دق  ّیناف  .مداد  رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  هک  دیشاب  یضار  وا 

یهلا تیالو  عاعـش   8 یلع ربماـیپ و  تیـالو  حور  هک  دوـش  هدافتـسا  تسا  نکمم  هدـمآ ، مکّیلو » «، » مکئاـیلوا  » ياـج هب  هک  نیازا  * 
« ُمُکُِّیلَو  » .تسا

تمالع امَّنِإ »  ...« )» ُهللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » .تسا لطاب  دشابن ، ماما  لوسر و  ادخ و  قیرط  زا  هک  ییتسرپرـس  تموکح و  تیالو ، هنوگره  * 
( تسا رصح 

 » .ماما هاگنآ  ربمایپ و  سپـس  تسا ، دنوادخ  ِنآ  زا  ادتبا  مدرم ، رب  تیالو  .رگیدـکی  ضرع  رد  هن  دـنرگیدکی ، لوط  رد  اه  تیالو  * 
«. ...اُونَمآ َنیِذَّلاَو  ُُهلوُس  َرَو  -ُه  َّللا ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ 
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( تیرهاق  ) ناسنا هدارا  رب  طلست  دنوادخ و  . 3

(18 ماعنا /  «. ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُهَو  ِهِداَبِع  َقْوَف  ُرِهاَْقلا  َوُهَو  » 

.هاگآ میکح  تسوا  تسا و  طلسم  رهاق و  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسوا 

.دشاب رهاق  ِلیلذ  روهقم ، هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هبلغ  عون  نآ  هب  رهق ،»  » هملک ي

« ِهِدابِع َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو   » .تساه تردق  همه ي  قوف  ادخ  تردق  هک  میشاب  هتشادن  یساره  نارگید  زا  * 

ینب دیدهت  ماگنه  هب  هک : میناوخ  یم  نوعرف  تالاح  رد  ُرِیبَْخلا » ُمیِکَْحلا   » .تسوا ملع  تمکح و  اب  هارمه  ادخ ، تیراهق  تردق و  * 
عقاو رد  هک  ار  دوخ  هرهاق  تردق  نیا  ینعی  میطلـسم ؛ ًالماک  اهنآرب  ام  َنوُرِهاق » ْمُهَقْوَف  اَّنِإ  َو  : » دیوگ یم  نادنزرف  نتـشک  هب  لیئارـسا 

نآ اـب  ریبـخ  میکح و  دـنوادخ  یلو  تفرگ ؛ یم  نارگید  قوقح  هب  اـنتعا  مدـع  متـس و  ملظ و  رب  یلیلد  دوـبن ، شیب  يزیچاـن  تردـق 
.دراد اور  ناگدنب  نیرتکچوک  هرابرد  یفالخ  متس و  نیرتمک  هک  تسا  نآ  زا  رت  هزنم  هرهاق ، تردق 

ُمیِکَْحلا َوُه  َو  ٍْریَِخب ...  َکْسَـسْمَی  ٍّرُِـضب ...  ُهللا  َکْسَـسْمَی   » .تسوا یهاـگآ  تمکح و  ساـسا  رب  دـنوادخ ، ندـناسر  ررـض  عـفن و  * 
« ُرِیبَْخلا

(61 ماعنا /  «. ) َنوُط ِّرَُفی  َال  ْمُهَو  اَُنلُس  ُْهتَّفَوَت ُر  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاَج  اَذِإ  �یَّتَح  ًهَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِس  ُْریَو  ِهِداَبِع  َقْوَف  ُرِهاَْقلا  َوُهَو  » 

، دسر ارف  امش  زا  یکی  گرم  نوچ  هک  نآ  ات  دتسرف ، یم  امش  رب  ینانابهگن  تسا و  ناگدنب  قوفام  شرادتقا  رهق و  هک  تسوا  اهنت  و 
.دننکن یهاتوک  چیه  دوخ ، راک  رد  دنریگزاب و  ار  وا  ناج  ناگتشرف )  ) ام ناگداتسرف 

.تسا ناسنا  رب  ادخ  ندوب  رهاق  ياه  هنومن  زا  یکی  زور ، رد  نآ  ندنادرگرب  بش و  رد  حور  نتفرگ  * 

هداد اه  ناسنا هب  فطل  يور  زا  هک  تسا  یتلهم  رطاخب  هتشاذگ ، دازآ  ار  ام  رگا  دراد و  ناهجرب  لماک  هطلس ي  تردق و  دنوادخ ، * 
« ...رهاقلا وه  و   » .تسا
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 « ِهِداَبِع َقْوَف  ُرِهاَْقلا  َوُهَو  .تسین «  تمواقم  بات  ار  یسک  هک  تسا  نانچ  ناگدنب  رب  ادخ  طلست  * 

ناسنا تاردقم  هب  دنوادخ  ملع  . 4

 «. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  -ِه  َّللا یَلَعَو  اَنَالْوَم  َوُه  اََنل  -ُه  َّللا َبَتَک  اَم  اَّلِإ  اَنَبیُِصی  َْنل  ُْلق  » 

دنوادـخ رب  اهنت  دـیاب  نانمؤم  تسام و  يـالوم  وا  .دیـسر  دـهاوخن  اـم  هب  تسا ، هدرک  ررقم  اـم  يارب  دـنوادخ  هچنآ  زج  زگره  وگب :
(51 هبوت /  ) .دننک لکوت 

زا ار  اه  ناسنا  همه  ریدقت  وا  تسا و  هدش  هتشون  دنوادخ  طسوت  شیپ  زا  ناسنا ، تاردقم  هک  دیآ  یمرب  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  زا  * 
تسا و ام  دوخ  تسدـب  تسا ، طوبرم  ام  شالت  شـشوک و  راک و  اب  هک  اجنآ  ات  ام  تشونرـس  هک  تسین  کش  هتبلا  .دـناد  یم  شیپ 

شـشوک یعـس و  زج  يا  هرهب  ناسنا  ( 39 مجن / «. ) یعَـس ام  اَّلِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : » دـنک یم  ناـیب  ار  عوضوم  نیا  زین  نآرق  تاـیآ 
تسا نارمکح  اهنت  ریدقت  تسد  تسا ، جراخ  ام  تردق  میرح  زا  هک  اجنآ  ام و  شـشوک  شالت و  هریاد  نوریب  رد  یلو  درادن ؛ دوخ 

دهاوخریذـپ ماجناو  تسا  هدـش  ردـقم  دوش ، یم  راگدرورپ  تمکح  ملع و  تیـشم و  هب  یهتنم  هک  تیلع  نوناق  ياضتقم  هب  هچنآ  و 
.دوب

؛ تسا هاگآ  یتسه  تایئزج  همه ي  زا  اـناد و  زیچ  همه  هب  وا  دراد ، ملع  تاـیلک  هب  اـهنت  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  فـالخرب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 

َالَو َر ْرَْألا ِض  ِتاَُملُظ  ِیف  ٍهَّبَح  َالَو  اَهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍهَق  َرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  َوُه  اَّلِإ  اَـهُمَْلعَی  اـَل  ِْبیَْغلا  ُحـِتاَفَم  ُهَدـْنِعَو  » 
 «. ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسباَی  َالَو  ٍبْط 

زا یگرب  چیه  دناد و  یم  تسایرد  یکشخ و  رد  ار  هچنآ  دناد و  یمن  ار  نآ  یسک  وا  زج  تسادخ و  دزن  اهنت  بیغ ، ياه  هنیجنگ  و 
( نآ ملع   ) هک نآ  رگم  تسین ، یکشخ  رت و  چیه  نیمز و  ياه  یکیرات  رد  يا  هناد  چیه  دناد و  یم  وا  هک  نآ  زج  دتفا ، یمن  تخرد 

(59 ماعنا /  ) .تسا تبث  نیبم  باتک  رد 
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ناسنا تیاده  دنوادخ و  . 5

مهم دراوم  زا  یکی  تسا و  هدش  نآرب  يدایز  دیکأت  نآرق  رد  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  هلمج  زا  دنوادخ  بناج  زا  ناسنا  تیاده 
: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  هدش  رکذ  نآرق  رد  ناسنا  تیاده  هرابرد  هچنآ  تسا ؛ ناسنا  اب  دنوادخ  هطبار 

: تسا یمتح  يرما  دنوادخ ، بناج  زا  تیاده  لوا :

.تسا ام  هدهع  رب  ندرک  تیاده  ًاملسم  ( 12 لیل / «. ) يَدُْهَلل اَْنیَلَع  َّنِإ  »

هار هدرک و  بجاو  دوخ  رب  ار  نآ  شتمکح  ساسا  رب  دنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  ناسنا  تیاده  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  * 
( تنـس باتک و   ) عیرـشت قیرط  زا  مه  و  لقع ) ترطف و   ) ینیوکت قیرط  زا  مه  دـنک ؛ یم  تیادـه  هار  نآ  هب  ار  اهنآ  هدومن و  نایب  ار 

ناسنا هلمج  زا  تاقولخم  ور  نیا  زا  .تسا  هدـیدرگ  ادا  نآ  قح  هدـش و  هتفگ  دـنوادخ  بناج  زا  هدوب ، مزـال  هچنآ  هنیمز  نیا  رد  هک 
.دنا هدشن  اهر  هدیرفآ و  تیاده  نودب 

: تسادخ تسدب  اهنت  ناسنا  تیاده  مود :

امُـصَو اًمُْکبَو  اًیْمُع  ْمِهِهوُجُو  �یَلَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُه  ُرُـشَْحنَو  ِِهنوُد  ْنِم  َءاَِیلْوَأ  ْمَُهل  َدِـجَت  ْنَلَف  ِْللُْـضی  ْنَمَو  ِدَـتْهُْملا  َوُهَف  -ُه  َّللا ِدـْهَی  ْنَمَو  »
«. ًریِعَس ا ْمُهاَنْدِز  ْتَبَخ  اَمَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم 

یهاوخن نانآ  يارب  ادخ  زج  یناروای  زگره  دزاس ، هارمگ  ار  هک  ره  تسا و  هتفای  تیاده  ومه  سپ  دـنک ، تیادـه  ادـخ  ار  هک  ره  و 
هک تسا  خزود  ناشهاگیاج  مینک و  یم  روشحم  لال  رک و  روک و  هدنزخ ) تروص  هب   ) نوگژاو ار  نانآ  تمایق ، زور  رد  ام  تفای و 

(97 ءارسا /  ) .مییازفایب ار  نانآ  شتآ  دوش ، شوماخ  هاگره 

لالدتسا لقع و  ملع ، هب  اهنت  تیاده  تسادخ و  تسدب  اهنت  رـشب  تیاده  هک  دنراد  نیا  رب  تلالد  میرک  نآرق  رد  يرایـسب  تایآ  * 
ار نآ  هنیمز ي  دوخ  ناسنا  هکنآ  رگم  دهد ، یمن  تبسن  دوخ  هب  ار  تلالض  دنوادخ ، .دهاوخ  یم  زین  یهلا  قیفوت  تسین ،
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« نیقـسافلا الا  هب  ّلضی  ام  و   » هیآ دـنک و  یم  هارمگ  ار  نارگمتـس »  » دـنوادخ نیملاظلا » هللا  لّـضی   » هیآ ي دـننام  دـشاب ، هدرک  مهارف 
.دنک یمن  هارمگ  ار  ناقساف »  » زج دنوادخ 

: تسا هدش  هیبشت  رون  هب  دنوادخ  تیاده  موس :

َرَجَش ٍه ْنِم  ُدَقُوی  ٌّي  ِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُهَجاَجُّزلا  ٍهَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْـصِْملا  ٌحاَبْـصِم  اَهِیف  ٍهاَکْـشِمَک  ِرُون ِه  ُلَثَم  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهللا  »
ُهللا ِرْـضَیَو ُب  ُءاَشَی  ْنَم  ِرُوِنل ِه  ُهللا  يِدـْهَی  ٍرُون  �یَلَع  ٌرُون  ٌراَن  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءیُِـضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  ٍهَِّیب  ْرَغ  َالَو  ٍهَِّیق  ْرَـش  اـَل  ٍهَنُوْتیَز  ٍهَک  َراَـبُم 

(35 رون /  «. ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهللاَو  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا 

نایم رد  غارچ  نآ  .دشاب  غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچمه  وا  رون  لَثَم  .تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رون  دنوادخ ،
هن هک  هدش  هتخورفارب  ینوتیز  تکربرپ  تخرد  نغور  زا  غارچ  ناشخرد ، نابات و  يا  هراتـس  نوچمه  هشیـش  نآ  يا و  هشیـش  یبابح 

ینشور دوش و ) رو  هلعش   ) تسا کیدزن  شتآ  سامت  نودب  هک  تسا ) فاّفـش  فاص و  يردق  هب  شنغور   ) .یبرغ هن  تسا و  یقرش 
یم اه  لَثَم  مدرم  يارب  دنوادخ  دنک و  یم  تیاده  شیوخ  رون  هب  دهاوخب  دنوادخ  ار  سک  ره  .رگید  رون  زارف  رب  تسا  يرون  .دهد 

.تسا هاگآ  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دنز و 

.دوش یم  رگید  يایشا  ینشور  ببس  مه  تسا و  نشور  شدوخ  مه  هک  يزیچ  ینعی  رون » * »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسا ، تیاده ، نامیا ، لقع ، ملع ، نآرق ، تسا : هدش  یفرعم  رون »  » ناونع هب  يروما  مالسا  گنهرف  رد  * 
(. مالسلا مهیلع   ) موصعم ناماما  ملسو و 

هتفگ رون »  » يارب هک  یلاوقا  مامت  نایم  رد  تسا ؛ نیمز  نامـسآ و  هدننک ي  تیاده  دـنوادخ  ینعی : ْرَْألاَو ِض » ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهللا  * » 
زین رگید  تایآ  رد  شنیرفآ ، تیاده  نوچ  دیآ ، یم  رظن  هب  رتهب  تیاده  يانعم  يداه ، شخب و  تنیز رگنـشور ، لیبق  زا  تسا ، هدش 

رد تسا و  یپ  رد یپ یمیاد و  ياـه  تیادـه  ياـنعم  هب  ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » هلمج ي و  يدَـه » َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُـک  یطْعَأ   » .تسا هدـمآ 
« ِهِرُوِنل ُهللا  يِدْهَی  : » دیامرف یم  زین  هیآ  نایاپ 
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: تسا ریز  ياه  یگژیو  صاوخ و  ياراد  رون  هک  دوش  یم  نشور  یلامجا  هعلاطم  اب  .تسا  هدش  هیبشت  رون  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  * 

.تسا اه  تفاطل  اه و  ییابیز  همشچرس  هدام و  ناهج  رد  دوجوم  نیرت  فیطل  رون ، . 1

ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  دـناوت  یم  هیناث  رد  رتمولیک  رازه  دصیـس  تعرـس  اب  دراد و  هداـم  ناـهج  رد  ار  تعرـس  نیرتـالاب  رون ، . 2
ار یموجن  روآ  ماسرس  میظع و  هداعلا  قوف  ياه  تفاسم  لیلد  نیمه  هب  دنزب ، رود  راب  تفه  ار  نیمز  هرک  هیناث ) کی  زا  رتمک  ینعی  )

.دیامیپ یم  لاس  کی  رد  رون  هک  یتفاسم  ینعی  تسا ، يرون  لاس  اهنآ  شجنس  دحاو  دنجنس و  یم  رون  تعرس  اب  طقف 

مه تسا و  رهاـظ »  » مه نیارباـنب  دـید ، ناوت  یمن  ار  يزیچ  نآ  نودـب  تسا و  تادوجوم  هدـهاشم  ماـسجا و  نییبـت  هلیـسو  روـن ، . 3
( ریغ هدننک  رهاظ  «، ) رهظم »

.تسا هدنز  تادوجوم  همه  ياقب  زمر  هکلب  ناهایگ ؛ اهلگ و  هدنهد  شرورپ  تسا ، ناسنا  يایند  رد  رون  نیرت  مهم  هک  باتفآ  رون  . 4

ناراب و شزیر  اهداب ، تکرح  دریگ ، یم  همـشچرس  باتفآ  رون  زا  همه  یمتا ) يژرنا  زج  هب   ) طیحم رد  دوجوم  ياه  يژرنا  ماـمت  . 5
.دوش یم  یهتنم  باتفآ  رون  هب  تقد  یمک  اب  هدنز  تادوجوم  همه  تکرح  هرخالاب  اهراشبآ و  اهرهن و  نایرج 

بوچ زا  هک  شتآ  یمرگ  یتح  تسا ؛ باتفآ  رون  نامه  دراد ، یم  هگن  مرگ  ار  تادوجوم  رتسب  هچنآ  ترارح و  اـمرگ و  همـشچرس 
.تسا باتفآ  یمرگ  زا  زین  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  تاقتشم  تفن و  ای  گنس و  لاغذ  ای  ناتخرد و 

هب لیدـبت  نیمز ، هرک  دوبن ، تکرب  رپ  رون  نیا  شبات  رگا  تسا و  يذوم  تادوجوم  اه و  بورکیم  عاونا  هدـننک  دوبان  باـتفآ  رون  . 6
.دندوب نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  شنانکاس  همه  هک  دش  یم  یگرزب  ناتسرامیب 
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رتراکـشآ نآ  میظع  تاکرب  اهبنارگ و  راثآ  میوش ، یم  رت  قیقد  میرگن و  یم  رون  ینعی  ملاع ، بیجع  هدـیدپ  نیا  رد  هچ  ره  هصالخ 
نآ هدنام و  زجاع  تسا ، يدام  رما  کی  هک  رون  تقیقح  تخانـش  زا  یملع  تفرـشیپ  همه  نیا  اب  رـشب  هک  تسا  بیجع  اّما  دوش ؛ یم 

.دشاب رون  هب  ادخ  هیبشت  هوجو  زا  یکی  زین  نیا  اسب  هچ  تسادخ و  تقیقح  تاذ و  تخانش  یپ رد  تقو 

هیبش و ره  زا  وا  تمظع  اب  ماقم  هچ  رگ   ) مینک باختنا  یـسح  تادوجوم  زا  یلیثمت  هیبشت و  ادخ  كاپ  تاذ  يارب  میهاوخب  رگا  لاح 
، تسا یتسه  مامت  هدنروآ  دیدپ  هک  ییادخ  نامه  درک ؟ هدافتـسا  ناوت  یم  يرگید  هژاو  زا  رون »  » هژاو زا  زج  ایآ  تسا ) رترب  يریظن 

يا هظحل  رگا  هک  دنتـسه  وا  تمعن  ناوخرـس  رب  تاقولخم  همه  دنا و  هدـنز  وا  تکرب  هب  تادوجوم  همه  تسا ، ملاع  شخب  ینـشور 
.دنور یم  ورف  یتسین  انف و  تملظ  رد  یگمه  دریگ ، زاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  فطل 

: دننک یم  بسک  تینارون  هزادنا  نامه  هب  دنراد  طابترا  وا  اب  هک  تبسن  ره  هب  تادوجوم  * 

.تسوا مالک  نوچ  تسا ؛ رون  نآرق  - 

.تسا وا  نیئآ  نوچ  تسا ؛ رون  مالسا  - 

.دنیوا ناگداتسرف  نوچ  دنرون ؛ ناربمایپ  - 

.دناربمایپ زا  دعب  وا  نیئآ  ناظفاح  نوچ  دنتسه ؛ یهلا  راونا  ناماما  - 

.تسا وا  اب  دنویپ  زمر  نوچ  تسا ؛ رون  نامیا  - 

.تسا وا  اب  ییانشآ  ببس  نوچ  تسا ؛ رون  ملع  - 
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(1 میهاربا /  «. ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطا  َرِص  �َیلِإ  ْمِّهِب  ِنْذِِإب َر  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  ِرُْخِتل َج  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  »

يوس هب  لهج ) كرـش و  (ي  اه یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  نیا ) )
.دیمح زیزع  دنوادخ  هار  يوس  هب  ینک ، جراخ  نامیا )  ) رون

؛ تسا هدش  رارکت  اهراب  نآرق  رد  رون ، هب  تاملظ  زا  مدرم  ندرک  جراخ  * 

« رّونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیّذلا  یلو  هللا   » .هدش هداد  تبسن  ادخ  هب  یهاگ  - 

« رّونلا یلا  تاملظلا  نم  کموق  جرخا  نأ   » .هدش هداد  تبسن  ناربمایپ  هب  یهاگ  - 

 « ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  ِرُْخِتل َج  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  .تسا «  هدش  هداد  تبسن  باتک  هب  یهاگ  و  - 

ینامز لثم  تسا ، ریحتم  اه  تلاح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  رطاخب  تاـملظ »  » هب کـش  كرـش و  لـهج و  هقرفت و  رفک و  هیبشت  * 
ینامسآ و باتک  رد  اه  نیا  همه ي  هک  هنوگ  نامه تسا  دشر  تکرح و  يرادیب ، ییانیب ، هلیسو  رون  .درب  یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک 

.تسا دوجوم  ادخ  هار 

هژاو درفم و  اـهنآ  همه  رد  روـن »  » هژاو هک  تسا  نیا  درک ، هدافتـسا  ناوـت  یم  تملظ  روـن و  هب  طوـبرم  تاـیآ  زا  هـک  يرگید  هـتکن 
قح هک  ارچ  .تسا  یکی  رون  اما  دنرایـسب ؛ اه  تملظ  هک  دوش  یم مولعم  هجیتن  رد  تسا ؛ هدـمآ  تاـملظ )  ) عمج تروص  هب  تملظ » »

.رایسب لطاب  یلو  تسا ، یکی 

: تسا یناگمه  یهلا  تیاده  مراهچ :

(50 هط / «. ) �يَدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  �یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّب  َلاَق َر  » 

.دومرف تیاده  لامک ) هار  هب  ار  نآ   ) هاگ نآ  هدرک و  اطع  ار  نآ  صاخ  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  تفگ :
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دوجوم زیارغ  یتسه و  رب  مکاح  نیناوق  مامت  .دنتـسه  یهلا  تیاده  لومـشم  تادوجوم ، همه ي  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  * 
يارب تیادـه  .دـنک  یم  هرادا  ینیوکت  تیادـه  اب  مه  دـنیرفآ و  یم  مه  دـنوادخ  تسا و  یهلا  تیادـه  زا  تاناویح ، اه و  ناسنا  رد 

: دیامرف یم  میهاربا  ترضح  هچ  نانچ  دنتسین ؛ زاین  یب  دنوادخ  تیاده  زا  زین  ناربمایپ  یتح  تساه و  ناسنا  همه 

(99 تافاص /  «. ) ِنیِدْهَیَس ّیِب  �َیلِإ َر  ٌبِهاَذ  ّیِنِإ  َلاَقَو  » 

.درک دهاوخ  ییامنهار  ارم  وا  مراپسهر ، مراگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ : میهاربا )  ) و

: دندش یهلا  تیاده  لومشم  نوراه  یسوم و  زین  و 

(114 تافاص /  «. ) َنو ُراَهَو  �یَسُوم  �یَلَع  اَّنَنَم  ْدََقلَو  » 

میداهن ّتنم  نوراه  یسوم و  رب  ام  یتسار  هب  و 

(118 تافاص /  «. ) َمیِقَتْسُْملا َطا  َرِّصلا  اَمُهاَْنیَدَهَو  » 

.میدرک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ  و 

ات هدوب  ربمایپ  ناسنا ، نیلوا  هک  ییاج  ات  هدوبن ؛ لفاغ  ناسنا  تیادـه  زا  رـشب  ياه  نارود  همه  رد  دـنوادخ  تسا و  یگـشیمه  مجنپ :
.دنامن تیاده  نودب  هاگ  چیه  رشب 

(33 نارمع / لآ  «.) َنیَِملاَْعلا یَلَع  َنا  َرْمِع  َلآَو  َمیِها  َْربِإ  َلآَو  اًحُونَو  َمَدآ  �یَفَطْصا  َهللا  َّنِإ  »

.دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخو  حونو  مدآ  ادخ ، هک  یتسار  هب 

: تسا هتشاد  همادا  هراومه  خیرات  لوط  رد  رشب  يارب  ناربمایپ  لاسرا  نایرج  و 

�یَـسیِعَو ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِها  َْربِإ  �َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِِیبَّنلاَو  َنیّ ٍحُون  �َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَمَک  َکـَْیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اَّنِا  »
(163 ءاسن /  «. ) ًرُوبَز ا َدوُواَد  اَْنیَتآ  َناَْمیَلُسَو َو  َنو  ُراَهَو  َُسنُویَو  َبوُّیَأَو 

، لیعامـسا میهاربا ، هب  نینچمه )  ) میدرک و یحو  وا  زا  سپ  ناربماـیپ  حوـن و  هب  هک  هنوـگ  نآ  میدرک ، یحو  وـت  هب  اـم  ربماـیپ )! يا  )
.میداد روبز »  » دواد هب  میدرک و  یحو  نامیلس  نوراه و  سنوی ، بویا ، یسیع ، بوقعی ،) نادنزرف  طابسا -(  بوقعی ، قاحسا ،
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(164 ءاسن / «.) ...َْکیَلَع ْمُهْصُصْقَن  َْمل  اًلُس  ُرَو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهاَنْصَصَق  ْدَق  اًلُس  ُرَو  » 

یحو زین  میا  هتفگن  وت  يارب  ار  نانآ  يارجاـم  هک  یناربماـیپ  میا و  هتفگ  زاـب  تیارب  ار  ناـنآ  ناتـساد  نیا  زا  شیپ  هک  یناربماـیپ  هب  و 
 ... میدرک

نآ شریذپ  یلو  تسا ؛ یمتح  دنوادخ  بناج  زا  هک  نیا  مغر  یلع  تسین و  يربج  ناسنا  دروم  رد  دنوادخ  یعیرـشت  تیاده  مشش :
: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛ ناسنا  دوخ  هدارا  ورگ  رد  تسین و  يرابجا  ناسنا  فرط  زا 

(17 تلصف /  «. ) ...�يَدُْهلا یَلَع  �یَمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاَْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اَّمَأَو  » 

.دنداد حیجرت  تیاده  رب  ار  یلدروک  یلو  میدرک ، تیاده  ار  نانآ  دومث ، موق  اماو 

اما هداتـسرف ؛ ار  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  اذل  دهاوخ ، یم ار  مدرم  همه ي  ِتیاده  هک  تسا  هنوگ  نیا دنوادخ  ِتساوخ  تیـشم و  * 
، دنشاب نید  شریذپ  هب  روبجم  هک  نآ  هن  دننک ، باختنا  ار  هار  دوخ ، رایتخا  هدارا و  ساسا  رب  مدرم  هک  تسا  هتساوخ  رگید  فرط  زا 
ام هللا  ءاـش  وـل  و   » .تسا يدازآ  نیا  زا  يا  هناـشن  ناکرـشم ، دوـجو  تساـه و  ناـسنا  نتـشاذگ  دازآ  رب  یهلا  هدارا ي  تیـشم و  اذـل 

: دیامرف یم  نینچمه  و  اوکرشأ »

 «. ...َنوُدَعُوی اَم  اْوَأ  اَذِإ َر  �یَّتَح  ادَم  ٰ-ُن  َمْح َّرلا  َُهل  ْدُدْمَْیلَف  َِهلاَلَّضلا  ِیف  َناَک  ْنَم  ُْلق  » 

هدعو ار  هچنآ  هک  ینامز  ات  دهد ، یم  ددم  تلهم و  وا  هب  یتدم  دوخ ) تنـس  قبط   ) نامحر دـنوادخ  تسا ، یهارمگ  رد  هکره  وگب :
(75 میرم /  ) .دننیبب دنوش ، یم  هداد 

یهارمگ رگا  هک  تسا  ناسنا  نیا  دنک و  مهارف  اه  ناسنا  همه ي  يارب  ار  دشر  تکرح و  هنیمز ي  هک  تسا  نیا  رب  دنوادخ  تنس  * 
، تفرگ شیپ  رد  ار  تیاده  هار  رگا  و  ددمَیلف » هلالضلا  یف  ناک  نَم  ، » دهد یم  تلهم  وا  هب  یتدم  دنوادخ  دیزگرب ، ار 

: دراد ییابیز  هیبشت  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  ًيده .» اودتها  نیّذلا  هللادیزی  و   » .دیازفا یم  شتیاده  رب  دنوادخ 

(58 فارعا /  «. ) َنو ُرُکْشَی  ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ِّرَُصن ُف  َذَک 
�

َِکل اًدِکَن  اَّلِإ  ُرْخَی ُج  َال  َُثبَخ  يِذَّلاَو  ِّهِب  ِنْذِِإب َر  ُُهتاَبَن  ُرْخَی ُج  ُّبِیَّطلا  ُدَلَْبلاَو  » 
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یلوصحم زج  تسا ، راز ) هروش  و   ) ثیبخ هک  ینیمز  اما  دیآ ؛ یم  نوریب  شراگدرورپ  نذا  هب  شهایگ  هدامآ ،) و   ) كاپ نیمزرـس  و 
.مینک یم  نایب  نوگ  هنوگ  رازگرکش ، هورگ  يارب  ار  شیوخ  تایآ  نینچ  نیا  ام  .دهد  یمن  نوریب  هدیاف  یب  كدنا و 

: تسا یتاجرد  لحارم و  ياراد  ادخ  تیاده  متفه :

(76 میرم / «. ) اد َرَم  ٌْریَخ  ًاباََوث َو  َّکِب  َْدنِع َر  ٌْریَخ  ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاَْبلا  يًدُه َو  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهللا  ُدیِزَی  «َو 

ماجرف شوخ  رتهب و  تراگدرورپ  دزن  شباوث  راگدنام ، ياه  یکین  دیازفا و  یم  ناشتیاده  رب  دنوادخ  دنا ، هتفای  تیاده  هک  یناسک 
.تسا رت 

تینارون تیادـه و  رد  زین  ناگتفای  تیادـه  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  .دـنریگ  یم  رارق  يرتشیب  یهارمگرد  ناهارمگ ، هک  روط  ناـمه  * 
.دراد یتاجرد  لحارم و  تیاده ، هک  میوش  یم  هجوتم  هیآ  نیا  زا  .دنریگ  یم  رارق  يرتشیب 

(17 دمحم /  «. ) ْمُهاَْوقَت ْمُهاَتآَو  يًدُه  ْمُهَداَز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلاَو  » 

.دنک اطع  نانآ  هب  يراگزیهرپ  حور  دیازفایب و  ار  ناشتیاده  دنوادخ  دنا ، هتفای  تیاده  هک  یناسک  و 

هنیمز ناسنا ، فرط  زا  تیاده  شریذـپ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا ؛ بتارم  لحارم و  ياراد  تیادـه ، هک  نیا  رب  هوالع  هیآ  نیا  زا  * 
زا اودتها »  )» .دراد لابند  هب  ار  دنوادخ  فرط  زا  ماگ  دنچ  ناسنا ، فرط  زا  ماگ  کی  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  تیادـه  ینوزف  زاس 

( ادخ فرط  زا  مهاتآ » ...مهداز و  ، » ناسنا فرط 

: تسا ناسنا  عفن  هب  تیاده  متشه :

 «. ًالوُس َثَْعبَن َر  �یَّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  اَمَو  َرْخُأ �ي  َرْزِو  َرِزاَو ٌه  ُرِزَت  َالَو  اَْـهیَلَع  ُّلِـضَی  اَـمَّنِإَف  َّلَـض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يِدَـتْهَی  اَـمَّنِإَف  �يَدَـتْها  ِنَم  » 
(15 ءارسا / )

هدـش هارمگ  شیوخ  نایز  هب  اهنت  دـش ، هارمگ  سک  ره  تسا و  هتفاـی  تیادـه  شیوخ  دوس  هب  اـنامه  سپ  تفاـی ، تیادـه  سک  ره 
شود هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  تسا و 
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( مینک تجح  مامتا  و   ) .میتسرفب يربمایپ  هک  نآ  رگم  میا ، هدوبن  هدننک  باذع  زگره  ام  دشک و  یمن 

: دنک یم  داقتنا  دنتشاذگ ؛ تنم  ربمایپ  رب  ناشندروآ  نامیا  رطاخب  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق  لیلد  نیمه  هب 

(17 تارجح /  «. ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِناَمیِْإِلل  ْمُکاَدَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهللا  َِلب  ْمُکَماَلْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  َال  ُْلق  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  » 

امـش رب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  هکلب  دیهنن ، تنم  نم  رب  ار  ناتندروآ  مالـسا  وگب : .دنا  هدروآ مالـسا  هک  دنراذگ  یم  تنم  وت  رب  نانآ 
.دییوگ یم  تسار  رگا  درک ، تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امش  هک  دراد  تنم 

ندرک ثراو  صصق ، هروس  هیآ ي 5  رد  ایبنا و  نداتـسرف  نارمع ، لآ  هروس  هیآ ي 164  رد  نامیا و  تمعن  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  * 
موصعم و يربهر  یهلا ، تیادـه  تمعن  اـه ، تمعن  نیرت  مهم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  تسا و  هدرمـش  مدرم  رب  تنم  ار  نافعـضتسم 

.دشاب یم  قح  تموکح 

: دیامرف یم  هچنانچ  .تسا  یگدنز  لحارم  همه  رد  رمتسم و  یهلا  تیاده  مهن :

(78 ءارعش /  «. ) ِنیِدْهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  » 

.دنک یم  مییامنهار  ومه  دیرفآ و  ارم  هک  يراگدرورپ  نامه 

عراـضم تروـص  هب  نیدـهی » یـضام و« تروـص  هب  ینقلخ »  )» .یگـشیمه هظحل و  ره  رد  تیادـه  یلو  تسا ؛ راـب  کـی  ندـیرفآ  * 
: دیامرف یم  زین  و  تسا ) هدمآ  رارمتساو 

(9 سنوی /  «. ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ُراَْهنَْألا  ُمِِهتْحَت  ْنِم  ِرْجَت ي  ْمِِهناَمیِِإب  ْمُهُّب  ْمِهیِدْهَی َر  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  * » 

غاب رد  دنک و  یم  تیاده  ناشنامیا  رطاخب  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  نیقی  هب 
.دنراد تماقا  تسا ، يراج  ناشیاپ  ریز  زا  اهرهن  هک  تمعنرپ  ياه 
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یم نانمؤم  تیادـه  رب  هظحل  ره  دـنوادخ  تسا و  موادـم  ینایرج  یهلا ، تیادـه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  زا  * 
ناشیارب ار  هار  ًاجرخَم ،» هل  لعجی  : » دـنک یم  زاب  ناشیور  هب  یهار  ایند  ِتسب  نب  رد  دـنک و  یم  ظفح  اه  هاگترپ  زا  ار  نانآ  دـیازفا و 

تمایق رد  و  هبسح » وهف  : » دنک یم  ناشتیافک  اج  همه  مهلاب ،» حلصا  : » دیاشگ یم  ناشراک  زا  هرگ  هب ،» یشمی  ًارون  : » دنک یم  نایامن 
« مهیدیا نیب  مهرون  یعسی  : » دنک یم  ناشنومنهر  تشهب  هب  مه 

رب مهیدهی »  » ِیلک موهفم  زا  اه  تیاده  نیا  همه ي  .تسا  یهلا  تیاده  دـنمزاین  هراومه  یلو  تسا ؛ هتفای  تیادـه  نمؤم  هچرگ  اذـل 
.دوش یم دراوم  نیا  همه ي  لماش  هک  دیآ  یم 

: تیبرت تیاده و  نودب  ناسنا  * 

(171 هرقب / «. ) َنُولِقْعَی ال  : » شزغم - 

(17 هرقب / «. ) َنوُرِْصُبی ال  : » شمشچ - 

(179 فارعا / «. ) اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  : » ششوگ - 

(74 هرقب /  «. ) َراَجِْحلاَک ِه شبلق « : - 

(12 دمحم / «. ) ُماْعنَْألا ُلُکْأَت  امَک  َنُولُکْأَی  َو  : » شمکش - 

(11 هعمج / «. ) ًارافْسَأ ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  : » شملع - 

(2 رصع / « ) ٍرْسُخ یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( » 6 قلع / «. ) یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  : » شراک - 

(79 صصق / «. ) نوُراق َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  : » شدیما - 

(44 ماعنا / «. ) اُوتوُأ اِمب  اوُحِرَف  ( » 26 دعر /  «. ) اَْینُّدلا ِهاَیَْحلِاب  اوُح  ِرَفَو  ( » 83 رفاغ / «. ) ْملِْعلا َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  : » شا یشوخلد 
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تیقزار دنوادخ و  . 6

تادوجوم همه  يارب  يزور  ندرک  ردقم 

(6 دوه / «. ) ...اَُهقْز -ِه ِر  َّللا یَلَع  اَّلِإ  ْرَْألا ِض  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  اَمَو  » 

 . ...تسادخ رب  وا  يزور  هک  نآ  رگم  تسین ، نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  و 

رطاخ نیمه  هب  دراد و  هیذغت  قح  هدـنز ، دوجوم  .دـنک  یم نیمأت  ار  نآ  یتسه  لصا  ای  هدـنز  دوجوم  تایح  هک  يزیچ  ینعی  قزر  * 
اوُغَْتبا َو  : » دیامرف یم  هچ  نانچ  درادن ؛ ناسنا  شالت  اب  یتافانم  یهلا  ریدقت  نیا  هتبلا  تسا ؛ هدرک  بجاو  دوخ  رب  ار  قح  نیا  دـنوادخ 

.دینک بلط  یهلا  لضف  زا  و  ( 10 هعمج / «. ) ِهللا ِلْضَف  ْنِم 

دنک و شالت  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیاب  ناسنا  هک  دهد  یم  روتـسد  دنوادخ  تسا و  یهلا  لضف  ایند ، ِلام  نآرق ، گنهرف  رد  * 
.تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  و  ( 11 هعمج / «. ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهللا  َو  : » دنک یم  دیکأت  ادخ  تیقزار  شقن  رب  دعب  هیآ  رد 

نآ هیآ  دارم  اذل  لیاسو ، بابسا و  قیرط  زا  روما  يارجا  تنـس  مان  هب  دراد  يرگید  تنـس  یناسر ، يزور  تنـس  رب  هوالع  دنوادخ  * 
مه میـشاب و  هتـشاد  شالت  راک و  مه  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  میـشاب ؛ ینامـسآ  هدـئام  لوزن  رظتنم  مینیـشنب و  يا  هشوگ  هک  تسین 

.مینادب ادخ  بناج  زا  یقزر  میروآ ، یم  تسدب  ار  هچنآ 

؟ دراد دوجو  هنسرگ  همه  نیا  ارچ  تسا ، هدرک  ردقم  يزور  همه  يارب  دنوادخ  رگا  لاؤس :

یتشک .دشاب  امش  قزر  ات  میدنایور  اه  هویم  میداتـسرف و  ناراب  ام  دیامرف : یم  دنوادخ  ات 34  تایآ 32  میهاربا  هروس ي  رد  باوج :
ار یهلا  ياـه  تمعن  دـیهاوخبرگا  میداد و  دـیتساوخ  هچ  ره  مـیدرک و  امـش  رخـسم  ار  زور  بـش و  هاـم و  دیـشروخ و  اـهرهن ، اـه ،

: دیناوت یمن  دیرامشب ،
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(34 میهاربا /  «. ) ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  اَهوُصُْحت  َال  -ِه  َّللا َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإَو  ُهوُُمْتلَأَس  اَم  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاَتآَو  » 

یمن دیرامـشب ، ار  ادـخ  تمعن  دـیهاوخب )  ) رگا و  تسا ، هداد  امـش  هب  دـیتشاد ) زاین  و   ) دـیتساوخ وا  زا  هک  هچنآ  ره  زا  دـنوادخ )  ) و
.تسا ساپسان  رگمتس و  رایسب  ناسنا  انامه  .دینک  هرامش  تقد  هب  ار  اهنآ  دیناوت 

مه هداد و  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  قزر  عبانم  مه  دـنوادخ  و  دیـشروخ )...  رون  كاخ و  بآ ،  ) .تسا ناـسنا  راـیتخا  رد  دـیلوت  لـماوع 
یلبنت رطاخب ، دراد ، دوجو  يدوبمک  ییاسران و  رگاو  تسا  هدرک  اطع  ام  هب  ار  نآ  لیـصحت  فاشتکا و  جارختـسا ، هلیـسو ي  لقع و 

ْمُکاتآَو : » دیامرف یم  نایاپ  رد  هچنانچ  .تسا  هناملاظ  ياهراک  اهریذـبت و  فارـسا و  هنالداعان و  ياه  عیزوت  صقان و  ياه  تیریدـم 
« ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  ...ِّلُک  ْنِم 

: دنتسه هلیسو  اهنت  روما  ریاس  تسادخ و  تسدب  ًارصحنم  ناسنا  يزور  دیامرف ؛ یم  میرک  نآرق  * 

 «. ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  َقْز  ِّرلا  ُطُْسبَی  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ُدِیلاَقَم  َُهل  »

زیچ ره  هب  وا  انامه  دریگ ، یم  گنت  ای  دهد و  یم  هعـسوت  ار  قزر  دهاوخب  هک  ره  يارب  تسوا ، يارب  نیمز  اه و  نامـسآ  ياهدـیلک 
(12 يروش / (. ) تسا تمکح  ملع و  ساسا  رب  وا  قییضت  هعسوت و  و   ) تسا هاگآ 

یم دراد ، ار  نامسآ  نیمز و  دیلک  هک  یسک  تسا و  ندرک  زاب  نتـسب و  هلیـسو  دیلک  .تسا  دیلک  يانعم  هب  دیلقِم »  » عمج دیلاقم » * »
هدنز هلیـسو  هک  ناراب  ریظن  دنوش ، یم  ضیف  هطـساو  هک  تسا  يدام  لماوع  یهاگ  یتسه  ياهدیلک  .دنک  دایز  مک و  ار  قزر  دـناوت 

: میناوخ یم  تامـس  ياعد  رد  ار  نآ  هنومن  هک  تسا  یهلا  يامـسا  زین  یهاگ  ضرالا » هب  ییحاـف  ، » ددرگ یم  نیمز  كاـخ و  ندـش 
مناوخ یم  یمسا  نآ  هب  ار  وت  ادنوادخ ! ...تحتفنا » همحّرلاب  حتفلل  ءامـسلا  باوبا  قلاغم  یلع  هب  تیعُد  اذا  يّذلا  کمـساب  کلئـسا  »

.دوش یم  هدوشگ  وت  تمحر  اب  دوش ، هدناوخ  اه  نامسآ  هتسب ي  ياهردرب  رگا  هک 
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یم لیاسو  بابـسا و  بناج  زا  ار  يزور  دـنا و  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  ًاتدـمع  اه  ناسنا  اما  تسادـخ ؛ تسد  رد  قزر  هک  یلاح  رد  * 
: دنناد

 «. َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِک  -ٰ َلَو ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  َقْز  ِّرلا  ُطُْسبَی  ّیِب  َّنِإ َر  ُْلق  » 

ارچ  ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  دنادرگ ، یم  گنت  ای  دهد  یم  شیاشگ  ار  يزور  دـهاوخب  هک  ره  يارب  نم  راگدرورپ  انامه  وگب :
(36 أبس / ( ) دنلفاغ دنوادخ  زا  دنناد و  یم  دوخ  راک  اهریبدت و  اه ، هطساو  ار  قزر  لماع  هک 

: دیامرف یم  هتخومآ و  ام  هب  ار  قزر  هعسوت  ياهدیلک  نآرق  * 

.دینک بلط  یهلا  لضف  زا  و  ِهللا »  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  : » شالت - 

.تسا هناتسبات  هناتسمز و  ياهرفس  رد  اهنآ  تفلا  ِْفیَّصلاَو »  ِءاَتِّشلا  َهَلْح  ِر  تکرح « : - 

.دهد یم رتشیب  يزور )  ) ار امش  دینک ، رکش  رگا  مّکندیزال » مترکش  نئل  : » رکش - 

.دتسرف یم  ناراب  امش  يارب  وا  دینک ، رافغتسا  ناتراگدرورپ  زا  ًاراردم » مکیلع  ءامسلا  لسری  ...مّکبر  اورفغتسا  : » رافغتسا - 

تـسب نب  زا  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  اورپ  ادـخ  هب  تبـسن  هک  ره  بستحیـال » ثیح  نم  هقزری  ًاـجرخَم و  هل  لـعجی  هللا  ّقتی  نَم  و  : » اوقت - 
.دهد یم  يزور  دنک ، یمن  هبساحم  هک  یهار  زا  هداد و  تاجن 

يزور ندش  ردقم  موهفم 

: هیآ نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هتسناد  ناسنا  قزر  ءاشنم  نامسآ  يددعتم  تایآ  رد 

(22 تایراذ /  «. ) َنوُدَعُوت اَمَو  ْمُُکقْز  ِءاَمَّسلا ِر  ِیفَو  » 

.دوش یم  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا و  نامسآ  رد  امش  يزور 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  انعم  دنچ  تسا ، نامسآ  رد  امش  يزور  دیامرف : یم  نآرق  هک  نیا  * 

...و داب  ربا و  رون و  نینچمه  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  دشاب  ناراب  دارم  فلا )
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.تساه نامسآ  رد  ناینیمز  روما  ریدقت  ب )

.تساه نامسآ  رد  تسا ، تشهب  هک  يدبا  قزر  ج )

.تسا نامسآ  تمس  زا  باذع ) ای  تمحر  لوزن   ) یهلا ياه  هدعو  ققحت  د )

يونعم قزر  يدام و  قزر 

زین قزر  دنتـسه ؛ يونعم  يدام و  زا  معا  زین  تاقولخم  تسا و  هدرک  ردـقم  تاـقولخم  همه  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  ییاـجنآ  زا 
.دوش یم  يونعمو  يدام  قزر  لماش 

نخس يدام  ياه  تمعن  یخرب  زا  هک  يدراوم  رد  نآرق  تسا و  كرتشم  تاناویح  دننام  يرگید  تادوجوم  اب  ناسنا  يدام  قزر  رد 
مکل و ًاعاتم  : » دـیوش رادروخرب  نآ  زا  ناتیاه  ماد  مه  امـش و  مه  اـت  میدـیرفآ  ار  اـه  تمعن  نیا  اـم  دـیامرف : یم  دروآ ، یم  ناـیم  هب 

مهّللا : » میناوخ یم  اعد  رد  هک  ارچ  تسین ؛ يدام  هشیمه  قزر  اذـل  تسا ، تادرجم  ناسنا و  صوصخم  يونعم  قزر  اـما  مکماـعنال .»
ترایز رد  ای  .نک  نم  يزور  ار  هانگ  زا  يرود  تدوخ و  یگدنب  قیفوت  ادنوادخ ! هیصعملا » دُعب  هعاطلا و  قیفوت  ینقزرا 

.امرفب نم  يزور  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  تعافـش  ایادـخ ! نیـسحلا » هعافـش  ینقزرا  مهللا  : » میناوخ یم  اروشاع 
یگدنز تایونعم  زارد  هکلب  دنتسین ؛ يدام  روما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  تعافـش  یگدنب و  قیفوت  هک  تسا  یهیدب 

.دنور یم  رامش  هب  ناسنا 

قزر رد  ناسنا  توافت 

هراشا

دنوادخ .تسین  ییاهن  تلع  یفاک و  طرش  یلو  تسا ؛ يزور  قزر و  بسک  يارب  مزال  طرش  يرشب ، شناد  شالت و  یعـس و  هچرگ 
: دهد یم  تبسن  دوخ  هب  ار  ناسنا  يزور  ندش  دایز  مک و  يددعتم  تایآ  رد 

(71 لحن / … «. ) ِقْز ِّرلا  ِیف  ٍضَْعب  �یَلَع  ْمُکَضَْعب  َلَّضَف  -ُه  َّللاَو » 

.تسا هداد  يرترب  يزور  رد  رگید  یضعب  رب  ار  امش  زا  یضعب  دنوادخ  و 
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(26 دعر /  «. ) ٌعاَتَم اَّلِإ  َرِخْآلا ِه  ِیف  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  اوُح  ِرَفَو  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  َقْز  ِّرلا  ُطُْسبَی  -ُه  َّللا » 

یلاح رد  دنـشوخ ، لد  ایند  یگدنز  هب  مدرم )  ) دنادرگ و یم  گنت  ای )  ) دهد و یم  شرتسگ  ار  يزور  دهاوخب  هک  ره  يارب  دنوادخ 
.تسین كدنا ) تقوم و   ) یبایماک کی  زج  ترخآ  یگدنز ) ربارب   ) رد ایند  یگدنز  هک 

: اریز تسا ، قزر  رد  توافت  یهلا  هنامیکح  ياه  همانرب  زا  یکی  * 

، تیامح راثیا ، ربص ، تواخـس ، ًالثم : دـش ، یمن  رهاظ  نانآ  يونعم  تالامک  دـندرب ، یم  هرهب  تخاونکی  ناسکی و  مدرم  همه  رگا  - 
.دشاب اه  ناسنا  نایم  رد  ییاه  توافت  هک  دنک  یم  ادیپ  ینعم  ینامز  ...و ، عضاوت  تقفش ،

هتوب رد  اه  ناسنا اذـل  دراد ، دوجو  رادـن  اراد و  نانآ  ناـیم  رد  دـنک و  یم ناربج  فرطرب و  ار  ناـسنا  ياـهزاین  یعاـمتجا  یگدـنز  - 
یـضعب رد  راثیا و  تواخـس و  یـضعب  رد  .دنراذگ  یم شیامن  هب  ار  شیوخ  تافـصزا  یکی  مادک  ره  دـنریگ ، یم رارق  هک  شیامزآ 

، یگدنز تشیعم و  ندوب  يواسم  تروص  رد  دوش ؛ یم افوکش  تعانق  ربص و  رگید 

فرط زا  تواخس  نواعت و  تفص  تشادن ، ار  تمعن  نآ  ای  رتمک  يرگید  تشاد و  یتمعن  یسک  رگا  دوش ، یمن  افوکش  تافـص  نیا 
.دوش یم  افوکش  تمعن  نآ  دقاف  يوس  زا  ربص  تفع و  تعانق و  تفص  تمعن و  هدنراد 

يرگید زیچ  تسا و  مک  اـی  تسین  رگید  قطاـنم  رد  هک  دوـش  یم  هداد  قازرا  زا  يزیچ  یمهـس و  يا ، هقطنم  هلیبـق و  درف و  ره  هـب  - 
ار دوخ  يا ، هلیبق  درف و  چیه  دتفا و  هار  راکتبا  تکرح و  تراجت ، تباقر ، تکراشم ، هلئـسم  دوبمک ، ناربج  يارب  ات  دوش ، یمن  هداد 

.دنزن نایغط  هب  تسد  دنیبن و  زاین  یب  تهج  ره  زا 

يور زا  میکح ، دـنوادخ  ياـهراک  هک  تسا  یهیدـب  اـما  هدـش ، هداد  تبـسن  ادـخ  هـب  قزر  یگنت  هعـسوت و  هـیآ ، نـیا  رد  هـچرگ  - 
.تسا تمکح  يور  زا  روما  نیا  همه  تسین و  یفداصت  يزور ، قزر و  ندش  دایز  ای  مک  .دوش  یم  رداص  تمکح  تحلصم و 

ص:123

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


: هلمج زا  هدش ، نایب  نآ  ياه  تمکح  للع و  یضعب  تایاور ، تایآ و  یخرب  رد 

، دـندرک دوهی  هک  یملظ  رطاخب  انمّرح » اوداه  نیذـّلا  نم  ملظبف  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دراد ، يرفیک  هبنج  اهدوبمک  یهاگ  - 
ياعد رد  .ددرگ  یم  اهنآ  قزر  رد  یتارییغت  ثعاب  هک  دارفا  یگدنز  رد  هانگ  دوجو  .میدرک  مارح  نانآ  رب  ار  اه  یندروخ  زا  یـشخب 

یم نوگرگد  ار  اه  تمعن  هک  یناـهانگ  نآ  نم  رب  ياـشخبب  ادـنوادخ ! معّنلا » ّریغت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا  مهللا  : » میناوخ یم  لـیمک 
.دزاس

اب ار  امـش  هنیآ  ره  ام  ...لاومالا » نم  صقن  و  یـشب ء ...  مّکنولبنل  و  ، » تسا دارفا  شیامزآ  رطاخب  يزور  قزر و  رد  توافت  یهاگ  - 
هعّـسلا قیـضلا و  یلع  اهمّـسق  اهّللق و  اهّرثکف و  قازرألا  رّدَق  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .مینک  یم  ناحتما  لاوما  صقن 

مک اب  ار  مدرم  يزور  دنوادخ ، اهریقف » اهّینغ و  نِم  ربصلا  رکّـشلا و  کلذب  ربتخیل  اهروسعم و  اهروسیمب و  دارا  نَم  یلتبیل  اهیف  لدعف 
دوخ زا  هک  يربص  رکـش و  اب  ار  ریقف  ینغ و  دـیامزایب و  اه  شیاشگ  اهانگنت و  رد  دـهاوخب  ار  هک  ره  ات  درک  ریدـقت  ندرک ، داـیز  و 

.دنک شنیزگ  ناحتما و  دهد ، یم  زورب 

، دنک تباث  ات  دهد  یم  رارق  دایز  ار  شوه  مک  دارفا  قزر  گنت و  ار  شوهزیت  دارفا  قزر  دـنوادخ  یهاگ  میناوخ : یم  تایاور  رد  - 
! تسین یگنرز  اب  اهزیچ  همه ي 

هروس ي هک  تخوس  شتآ  رد  هک  یغاب  ناتـساد  ریظن  تساهنآ ، قوقح  زا  نارگید  ندرک  مورحم  تهج  هب  ندـش  مورحم  یهاـگ  - 
نآ مهم  میتیلا » نومرکتال  لـب  ـالک   » .تسا يزور  یگنت  ثعاـب  ناـمیتی  هب  یهجوت  یب  مه  یهاـگ  تسا و  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  ملق 

میدرگ سویأم  دـیماان و  زیچ  همه  زا  نآ ، ضبق  ماگنه  هب  هن  میربب و  دای  زا  ار  زیچ  همه  میوش و  یغای  قزر ، طسب  زا  هن  اـم  هک  تسا 
.لابقا تخب و  سناش و  ساسا  رب  هن  شیامزآ ، هیاپ  رب  هنامیکح و  تسا  یماظن  یهلا ، ماظن  هک 
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زا ار  اهنآ  دـنوادخ ، يوس  هب  نانآ  تشگرب  عرـضت و  يارب  ام  نوعّرـضتی » مهّلعل  ...ءاسأبلاب  مهانذـخاف  : » دراد یتیبرت  هبنج  یهاـگ  - 
.میهد یم  یلامشوگ  اه  يراوگان  قیرط 

ندز مه  هب  اه و  هناخدور  بآ  نتخاس  هدولآ  اه ، لگنج  بیرخت  نوچمه  تسا ، تعیبط  اب  ناسنا  تسرداـن  دروخرب  هجیتن  یهاـگ  - 
.دروآ یم  لابند  هب  ار  یطحق  هلمج  زا  يرایسب  تالکشم  نامز ، لوط  رد  هک  تسیز  طیحم  لداعت 

قزر یگنت  ای  هعـسوت  .دـهدب ) رفاـک  هب  دریگب و  نمؤم  زا  تسا  نکمم   ) .تسین یهلا  رهق  اـی  رهم  هناـشن ي  تمعن ، نتفرگ  نداد و  - 
هیامرـس و اهب » مهبّذـعیل  هللا  دـیری  اّمنا  مهدالوا  الو  مهلاوما  کبجعت  الف  : » دـیامرف یم  نآرق  اریز  تسین ؛ یهلا  رهق  اـی  رهم  هناـشن ي 

.دنک باذع  ایند  نیمه  رد  تاناکما  نیمه  اب  ار  نانآ  هدرک ، هدارا  دنوادخ  هک  اریز  دوشن ؛ وت  یتفگش  ببس  رافک  دنزرف 

تنـس کـی  داـسف  زا  يریگولج  يارب  قزر  لرتنک  هک  هنوگ  ناـمه .تسا  یلحارم  ياراد  ددـعتم و  یهلا  ياـه  تنـس  اـه و  هماـنرب  - 
یمومع و نوناق  سپ  .دور  یم  راک  هب  شیامزآ  يارب  تسا و  تنـس  کـی  زین  ناـهفرم  هب  نداد  تلهم  قزر و  هعـسوت  تسا ، یمومع 

.دوش یم  هداد  يا  هعسوت  مدرم  شیامزآ  يارب  یهاگ  یلو  تسا ؛ قزر  لرتنک  یلک ،

ناسنا لماکت  تیبرت و  ببـس  وا و  تسدـب  قزر  .تسا  فطل  زین  اـه  تیمورحم  یهاـگ  تسا ، فطل  یهلا  ياـهاطع  هک  هنوگ  ناـمه
ثیدح رد  .تسادیپان  ادیپ و  ياهرایعم  ساسا  رب  هنامیکح و  هناملاع و  دـنوادخ ، هلیـسو ي  هب  دارفا  يزور  ندرک  دایز  ای  مک  .تسا 

رب دـنوش و  یم  دـساف  دـنریگ ، رارق  تشیعم  ياـنگنت  رد  رگا  تسا و  يزور  شرتسگ  ادـخ ، ناگدـنب  یـضعب  تحلـصم  میناوخ : یم 
.دنوش یم  هدیشک  داسف  هب  دنوش ، عقاو  هعسوت  رد  رگا  هک  تسا  ندوب  انگنت  رد  رگید  یهورگ  حالص  هورگ ، نیا  ِسکع 

.دراد هناگادج  باسح  هک  تسا  ناسنا  يرورپ  نت لیلد  هب  قزر  دوبمک  یهاگ  هتبلا  - 

ص:125

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


: دـهد یم  يزور  اـیند  رد  مه  .دوش  یم  ناـسنا  تاـیح  لـحارم  همه  لـماش  تسا و  یمئاد  دـنوادخ  طـسوت  یناـسر  يزور  تنـس  * 
ریغب اهیف  نوقزری   » .دهد یم  يزور  تمایق  رد  مه  نوقزری » مّهبر  دنع  ٌءایحا  لب  : » دـهد یم  يزور  خزرب  رد  مه  مکقزر » ّمث  مکقلخ  »

« باسح

ناسنا ناهج و  تیکلام  دنوادخ و  . 7

(85 فرخز / «. ) ...اَمُهَْنَیب اَمَو  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  َراَبَتَو َك  » 

.دشاب یم  تسا ، ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  مکاح  کلام و  هک  یسک  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ 

: دنک یم  تیلوئسم  بلس  اه ، تب  دننام : تادوجوم ، ریاس  زا  دناد و  یم  ادخ  نآ  زا  اهنت  ار  ناسنا  هلمج  زا  یتسه  همه  تیکلام  نآرق 

ْمُْهنِم َُهل  اَمَو  ْرِـش ٍك  ْنِم  اَمِهِیف  ْمَُهل  اَمَو  ْرَْألا ِض  ِیف  َالَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َّرَذ ٍه  َلاَْقثِم  َنوُِکلْمَی  اـَل  ِهللا  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق  » 
(22 أبس /  «. ) ٍریِهَظ ْنِم 

هب اهنآ  هک ) ارچ  دنیاشگ ، یمن  امـش  راک  زا  یهرگ  زگره  اهنآ   ) دیناوخب دیرادنپ ، یم  دوخ ) دوبعم   ) ادـخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب 
.دنا هدوب  شنیرفآ ) رد   ) وا روای  هن  دنکیرش و  اهنآ  تیکلام ) تقلخ و   ) رد هن  دنتسین و  کلام  نیمز  اه و  نامسآ  رد  يا  هرذ  هزادنا 

ادخ ربارب  رد  ناسنا  ندوب  لوئسم  . 8

شیاهراک لابق  رد  ناسنا  تسا و  هدـش  حرطم  نآرق  رد  اهراب  دـهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  لابق  رد  ناـسنا  ییوگخـساپ  ِتیلوئـسم 
: هلمج زا  .تسا  دهعتم  لوئسم و 

92و93) رجح /  «. ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّمَع  َنیِعَمْجَأ .  ْمُهََّنلَأْسََنل  َّکِب  َرَوَف  » 

.دنا هداد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  درک .  میهاوخ  تساوخزاب  تمایق ) رد   ) نانآ همه  زا  ام  دنگوس  تراگدرورپ  هب  سپ 

: میناوخ یم  رگید  ییاج  رد  ای  و 

ص:126

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


(24 تافاص /  «. ) َنُولُوئْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  » 

.دنوش تساوخزاب  دیاب  اهنآ  دینک ، فقوتم  ار  اهنآ 

لاؤس ناگرزب ، زا  تعاطا  ربهر و  باختنا  زا  فرصم ، دمآرد و  زا  رمع ، یناوج و  زا  تاین ، راکفا و  زا  تمایق ، زور  رد  لاح  ره  هب  * 
ًالباقتم اما  تسا ؛ هدـشن  اهر  اـیند  نیا  رد  هدوب و  لوئـسم  دـنوادخ  ربارب  رد  ناـسنا  هک  میوش  یم  هجوتم  تاـیآ  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ 

یـسک هک  ارچ  دوش ؛ یمن  عقاو  هذخاؤم  دروم  شموکحم ، رد  فرـصت  يارب  کلام  تسا و  یتسه  قلطم  یقیقح و  کلام  دـنوادخ ،
دنوادخ زا  دناوت  یم  یـسک  درادن و  یقح  ای  یبلط و  دنوادخ  زا  سک  چیه  دشاب و  هتـشاد  یقح  ای  یبلط و  هک  دنک  لاؤس  دناوت  یم 

.تسین يدوجوم  نینچ  دشاب و  وا  زا  رترب  وا و  قوفام  هک  دنک  تساوخزاب 

(23 ءایبنا /  «. ) َنُولَأُْسی ْمُهَو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَأُْسی  َال  » 

.دنریگ یم  رارق  تساوخزاب  دروم  ناشیاهراک ) ماجنا  رد  مدرم ،  ) اهنآ اما  دوش ، یمن  لاؤس  دهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ )  ) وا

ادخ يوس  هب  ناسنا  تکرح  . 9

(6 قاقشنا /  «. ) ِهِیقاَلُمَف اًحْدَک  َّکِب  �َیلِإ َر  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

.دیسر یهاوخ  وا  ياقل  هب  ماجنارس  يراد و  يرایسب  شالت  تراگدرورپ  يوس  هب  وت  ناسنا ! يا  ناه ،

ای دـشاب  تسا ، وا  هقلطم  تیمکاح  هنحـص  هک  تمایق  هنحـص  تاـقالم  دراد : دوجو  لاـمتحا  دـنچ  راـگدرورپ » تاـقالم   » هراـب رد  * 
تفای دهاوخ  همادا  زور  نآ  ات  بعت  جنر و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نطاب ، دوهش  قیرط  زا  وا  دوخ  تاقالم  ای  وا  شاداپ  ازج و  تاقالم 

.دنک تاقالم  ار  شیوخ  يادخ  كاپ  یلمع  اب  ناسنا  دوش و  هتسب  ایند  نیا  هدنورپ  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  ینامز  و 
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هدـیرفآ و ناسنا  دوجو  رد  یهلا  رمتـسم  تکرح  يارب  ار  مزال  ياهورین  دـنوادخ  نیاربانب  دوش ؛ یم  اه  ناسنا همه  لماش  ناسنالا » * »
.تسا ناسنا  تیبرت  لماکت و  همانرب  زا  ییزج  شالت  یعس و  نیا  هک  نیا  هب  هراشا  راگدرورپ ) « ) بر  » ناونعرب هیکت 

ادخ يزاین  یب  ناسنا و  يدنمزاین  . 10

: تسا ریز  هفیرش  هیآ  دنک ، یم  هراشا  مهم  لصا  نیا  هب  هک  يا  هیآ  نیرت  حیرص 

(15 رطاف /  «. ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهللاَو  ِهللا  َیلِإ  ُءا  َرَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

.تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ ، اهنت )  ) دیراد و زاین  ادخ  هب  هک  دییامش  نیا  مدرم ! يا 

دیـشروخ هب  ور  ار  دوـخ  ياـه  هناـخ  مدرم  میتـفگ : رگا  هک  هنوـگ  ناـمه .تسین  مدرم  هب  وا  زاـین  هناـشن ي  مدرم ، زا  ادـخ  توـعد  * 
: دیامرف یم  هچ  نانچ .تسا  رون  هب  ام  زاین  هناشن ي  هکلب  تسین ؛ ناسنا  هب  دیشروخ  زاین  هناشن ي  توعد  نیا  دنزاسب ،

(6 نباغت /  «. ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهللاَو  ُهللا  یَنْغَتْسا  اْوَّلَوَتَو َو  او  ُرَفَکَف  اَنَنوُدْهَی  ٌرََشبَأ  اُولاَقَف  ِیَْبلِاب  ِتاَنّ ْمُُهلُس  ْمِهِیتْأَت ُر  َْتناَک  ُهَّنَِأب  َذ 
�
َِکل » 

شریذپ ياج  هب   ) نانآ دندوب و  هدمآ  اهنآ  غارس  هب  تازجعم ) و   ) نشور لیالد  اب  هارمه  ناشناربمایپ  هک  تسا  نآ  رطاخب  رفیک )  ) نیا
( یهلا تاروتـسد  ناربمایپ و  هب   ) دندیزرو و رفک  ور  نیا  زا  دنک ؟ تیاده  ار  ام  نامدوخ ) لثم   ) یناسنا ایآ  دـنتفگ : اهنآ ) هب  نامیا  و 

.تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  تسا و  زاین  یب  نانآ ) نامیا  زا   ) دنوادخ دندرک و  تشپ 

اما ّینغ »  هّللا  هّللا و  ینغتـساو  .تسا «  قح  هب  اج و  هب  دـنوادخ  يارب  رما  نیا  .تسا  يزاین  یب  ياـنعم  هب  ینغ »  » هشیر زا  ینغتـسا » * »
هدرک هراشا  نآ  هب  دروم  هس  رد  نآرق  هک  نانچ  تسا ، شیوخ  نتشادنپ  زاین  یب  تفص ، نیرتدب  تسا ، زاین  اپ  ات  رس  هک  یناسنا  يارب 

: تسا

؟ يوش یم  وا  يدصتم  وت  درادنپ ، یم  ینغتسم  ار  دوخ  هک  یسک  ایآ  يدصت » هل  تناف  ینغتسا .  نم  اّما  - »
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ار یهلا  رترب  شاداپ  دیوج و  يزاین  یب  دزرو و  لخب  هک  یسک  اما  يرسعلل » هرّسینسف  ینسُحلاب .  بّذک  و  ینغتسا .  لخب و  نم  اّما  - »
.میهد یم  رارق  يراوشد  رد  ار  وا  يدوز  هب  دنک ، بیذکت 

.دز دهاوخ  نایغط  هب  تسد  درادنپ ، زاین  یب  ار  دوخ  هک  یناسنا  ینغتسا » ُهار  نأ  یغطیل .  ناسنالا  ّنا  - »

ناسنا تیدوبع  یگدنب و  . 11

عماج زین  دنوادخ  میتسه و  تیبرت  دشر و  دنمزاین  لامک و  قشاع  اه  ناسنا  ام  .دریذپب  ار  دنوادخ  یگدنب  لقع ، مکح  هب  دـیاب  ناسنا 
رایتخا و بحاص  وا  مینارگن ، رود  هدـنیآ  زا  رگا  تسا و  میحر  ناـمحر و  وا  میدـنمزاین ؛ تبحم  رهم و  هب  رگا  .تسا  تـالامک  ماـمت 
هن .تساوخ  کمک  وا  زا  دـیتسرپ و  ار  وا  دـیاب  اهنت  دـنک  یم  مکح  لـقع  میورب !؟ نارگید  يوس  هب  ارچ  سپ  تسا ؛ زور  نآ  کـلام 
یم میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا ؛ دـنوادخ  تیبوبر  تداـبع ، هفـسلف  اذـل  .نارگید  روز  رز و  هدـنب  هن  دوب و  دوخ  سوـه  يوـه و  هدـنب 

: دیامرف

(51 نارمع / لآ  «. ) ٌمیِقَتْسُم ٌطا  َرِص  اَذ  -ٰ ُهوُُدبْعاَف َه ْمُکُّب  َرَو  ّیِب  -َه َر  َّللا َّنِإ  » 

.تسا میقتسم  هار  نیا  هک  دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسامش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ ، هک  یتسار  هب 

: دندرکن یچیپرس  دنوادخ  تیدوبع  زا  زگره  ناگتشرف  ادخ و  هتسیاش  ناگدنب 

 «. اًعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُه  ُرُـشْحَیَسَف  ِْربْکَتْـسَیَو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  ْفِْکنَتْـسَی  ْنَمَو  َنُوب  َّرَقُْملا  ُهَِکئاَلَْملا  َالَو  ِهِلل  اًْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل  » 
(172 ءاسن / )

دنوادخ یگدنب  زا  سک  ره  و  دنرادن ) یچیپرس   ) زین برقم  ناگتشرف  درادن و  فاکنتسا  دشاب ، ادخ  هدنب  هک  نیا  زا  حیـسم  زگره  و 
.دنک یم  روشحم  دوخ  دزن  هب  ار  همه  يدوزب  هک ) دنادب   ) سپ دزرو ، ربکت  دنک و  یچیپرس 
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وا هب  لکوت  ادخ و  زا  ناسنا  نتساوخ  يرای  . 12

: تسا ناسنا  يدنمزاین  مهم  دراوم  زا  تالکشم  اه و  یتخس  رد  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  نتساوخ و  يرای 

(153 هرقب /  «. ) َنی ِِرباَّصلا  َعَم  -َه  َّللا َّنِإ  ِهاَلَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

.تسا نارباص  اب  دنوادخ  انامه  دیریگب ، کمک  زامن  ربص و  زا  یگدنز ) تخس  ثداوح  ربارب  رد  ! ) دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

یم بوکنم  یشالتم و  دشابن ، دودحمان  تردق  هب  لصتم  رگا  راوگان ، ثداوح  ددعتم و  تالکشم  نایم  رد  دودحم ، ِناسنا  ًالوصا  * 
.تسین گرزب  وا ، يارب  ثداوح  دزاب و  یمن  ار  دوخ  اه ، یتخس  ثداوح و  رد  دنوادخ ، اب  طبترم  ِناسنا  دوش و 

 «. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُراَُجی  َالَو  ُریُِجی  َوُهَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق  » 

وا ربارب  رد  سک  یلو  دهد ، یم  هانپ  همه ) هب   ) هک وا  تسیک ؟ تسدب  تادوجوم  همه ي  ییاورنامرف  دـییوگب )  ) دـیناد یم  رگا  وگب :
(88 نونمؤم /  ) .درادن هانپ 

: دنریگ یم  هجیتن  دنرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ ، يایلوا  * 

 «. ِباَسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  َال  ٍّرِبَکَتُم  ِّلُک  ْنِم  ْمُّکِب  َرَو  ّیِب  َِرب  ُتْذُع  ّیِنِإ  �یَـسُوم  َلاَقَو  درب « : هانپ  ادخ  هب  نوعرف  ياه  هنتف  رـش  زا  یـسوم  - 
دوخ راگدرورپ  هب  نم  تفگ : یسوم  و  ( 27 رفاغ / )

.مرب یم  هانپ  درادن ، نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  رش )  ) زا امش  راگدرورپ  و 

(36 نارمع / لآ   «. ) ِمیِج َّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَهَتَّی  ِّرُذَو  َِکب  اَهُذیِعُأ  ّیِنِإَو  دیوگ « : یم  میرم  ردام  - 

.مهد یم  رارق  وت  هانپ  رد  ار  وا  لسن  میرم و  نم 

هب یگدنهانپ  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دنوادخ  و  هّللا » ذاعم  لاق  ، » درب یم  هانپ  ادخ  هب  فسوی  هیآ  نیا  رد  - 
« ...ّبرب ذوعا  لق   » .دهد یم  ار  شدوخ 

اهراک رد  وا  نتفرگ  لیکو  ادـخ و  رب  ندرک  هیکت  يانعم  هب  لّکوت  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  راب  داتفه  شتاّقتـشم  و  لّـکوت »  » هژاو ي * 
.تسا
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 «. ًرِیبَخ ا ِهِداَبِع  ِبُونُِذب  ِِهب  �یَفَکَو  ِهِدْمَِحب  ِبَسَو  ْحّ ُتوُمَی  َال  يِذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  » 

یهاگآ شناگدنب  ناهانگ  هب  وا  هک  سب  نیمه  يوگ  حیبست  وا  شیاتـس  هب  نک و  لّکوت  دریم  یمن  زگره  هک  يا  هدنز  يادخ )  ) رب و 
(58 ناقرف /  ) .دراد قیقد 

نیا هلمج  زا  .تسا  هدش  هداد  رکذت  نآرق  رد  اهراب  نتـسناد ، رثؤم  ار  وا  اهنت  نارگید و  هب  هجوت  زا  يرود  ادخ و  شتـسرپ  هب  توعد 
.مهد یم  خساپ  ار  وا  ًامتح  نم  دنک ، تساوخرد  نم  زا  اهنت  ناسنا ، رگا  دیامرف ، یم  ادخ  هک 

(186 هرقب /  «. ) َنوُدُش ْرَی  ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبی  ِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  »

یم خـساپ  دـناوخ ، یم  ارم  هک  هاگ  نآ  ار  رگـشیاین  ياـعد  مکیدزن  نم  اـنامه  وگب ):  ) دنـسرپ نم  هراـبرد  وت  زا  مناگدـنب  هاـگ  ره  و 
.دنسر دشر  هب  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  .میوگ 

: دننک یمن  تباجا  دنونشب ، مه  رگا  دنونش و  یمن  اهنآ  دنادب  تساوخ ، تجاح  اهنآ  زا  تفر و  نارگید  غارس  هب  رگا  اما 

(14 رطاف /  «. ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  ِبَُنی  َُکئّ َالَو  ْمُکِک  ْرِِشب  َنو  ُرُفْکَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ْمَُکل  اُوباَجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْولَو  ْمُکَءاَعُد  اوُعَمْسَی  َال  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  » 

راکنا ار  امـش  كرـش  تمایق  زور  دنهدن و  امـش  هب  یخـساپ  دنونـشب  رگا  دنونـش و  یمن  ار  امـش  ياعد  دیناوخب ، ار  اه  ( تب  ) نآ رگا 
.دنکن هاگآ  اهراک ) تقیقح  هب   ) ار وت  ریبخ ، دنوادخ )  ) دننام سک  چیه  درک و  دنهاوخ 

« قحلا هوعد  هل  ، » دننک یم  یفرعم  وا  هب  ار  یعقاو  هاگهانپ  ایبنا  تسا ، نئمطم  یهاگهانپ  دـنمزاین  ایند ، هثداحرپ  یگدـنز  رد  ناسنا  * 
عقاو رد  ...ایو  تسا  دوخ  تیعقوم  ظفح  تاغیلبت و  يارب  ای  رامثتسا  ای  تسا  رامحتـسا  يارب  ای  اه ) توغاط   ) نارگید ياه  کمک  اما 

.تسا ناسنا  تسین ، حرطم  اهنآ  يارب  هچنآ 
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ناسنا شمارآ  ادخ و  دای  . 13

(28 دعر /  «. ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  َالَأ  ِهللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  » 

مارآ اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دینادب  .دریگ  یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  هدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدش ) تیاده  )
.دریگ یم 

یـضراع دوجو  تسا و  دودـحم  دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  نوچ  یلو  دـهاوخ ؛ یم  قلطم  لامک  تسا و  بلط  تیاهن  یب  ناـسنا ، * 
.دنوش یم  یضار  ایند  لیلق  عاتم  هب  مه  يا  هدع  دنبای ، یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  هک  یناسک  لباقم  رد  .دنادرگ  یمن  مارآ  ار  لد  دراد ،

« اهب اونأمطا  ایندلا و  هایحلاب  اوضر  »

مارآ ناتیاه  لد  دنک ، یم  امش  زا  ادخ  هک  يدای  رکذ و  هطـساو  هب  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  ُبُولُْقلا »  ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  َالَأ  » 
هک نانچ .دبای  یم  شمارآ  نامیاه  لد  میتسه ، وا  رضحم  رد  ام  دنک و  یم  دای  ار  ام  دنوادخ  مینادب  رگا  ینعی  دریگ ، یم 

تداهش ماگنه  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  تفرگ و  مارآ  اننیعاب » کلفلا  عنـصا   » یهلا مالک  هطـساو  هب  حون  ترـضح 
« نیرکاذلا رکاذ  ای  : » تسا هدمآ  هفرع  ياعد  رد  ای  دومرف و  زاربا  ار  شمارآ  نیا  هللا »  نیعب  ّهنا  ّیلع  نّیه   » ترابع اب  شرغصا  یلع 

: تسا يدوبان  تکاله و  بجوم  ادخ  ندرک  شومارف  تسا ؛ شمارآ  هیام  ادخ  دای  * 

(19 رشح / «.) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأ ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاَْسنَأَف  َهللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  »

.دنناقساف نامه  نانآ  .درک  راتفرگ  یشومارف  دوخ  هب  ار  نانآ  زین  ادخ  سپ  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچمه 

کئلوأ ، » دـنلفاغ اریز  دـنرتدب ؛ ناـیاپراهچ  زا  مدرم ، زا  یهورگ  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  ناـسنا  تـفآ  نـیرت  كاـنرطخ  تـلفغ ، * 
، نوناق یب  فدـه و  یب  هانپ ، یب  ههار ، یب  يدرف  دـنک ، یم  شومارف  ار  ادـخ  هک  یـسک  نولفاغلا » مه  کئلوأ  لضأ  مه  لب  ماعنالاک 

گرزب نیا  دوش و  یم  شدوخ  ياه  سوه  تالیامت و  قباطم  يا و  هقیلس  شدرکلمع  اه و  فده  مامت  دوش و  یم  تاوهش  رد  قرغ 
.تسا ناسنا  يارب  رطخ  نیرت 

ص:132

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


.دسر یم  تسب  نب  هب  هدش و  سویأم  دنک ، شومارف  ار  وا  فطل  هک  یسک  - 

.دنز یم  يراک  ره  هب  تسد  دنیب و  یمن  حالصا  لباق  ار  دوخ  دنک ، شومارف  ار  وا  وفع  هک  یسک  - 

.دوش یم  دساف  دور و  یم  یتوغاط  ره  لابند  دنک ، شومارف  ار  یهلا  نالوسر  هک  یسک  - 

.دوش یم  مگرد  رس  دور و  یم  ییادص  غارس  هب  زور  ره  دنک ، شومارف  ار  وا  ِنوناق  هک  یسک  - 

.دور یم  ههار  یب  هب  هدش و  جیگ  رگید  هار  اهدص  نایمرد  دنک ، شومارف  ار  وا  هار  هک  یسک  - 

.دنریگ یم  يزاب  هب  ار  وا  بابان  ناتسود  دنک ، شومارف  ار  وا  يایلوا  هک  یسک  - 

.دیوگ یم  ار  نارگید  ّقلمت  دنک ، شومارف  ار  ادخ  ياه  تمعن  هک  یسک  - 

تقلخ فده  هکره  درک و  دهاوخ  شومارف  ار  ناسنا  شنیرفآ  دروم  رد  وا  هنامیکح ي  فادها  دنک ، شومارف  ار  ادـخ  هک  یـسک  - 
.دهد یم  رده  ار  شدادعتسا  هیامرس و  رمع ، دنک ، شومارف  ار 

رشب یگدنز  رد  ادخ  ریغ  اب  دنوادخ  شقن  توافت  یسررب  * 

، ناسنا یگدنز  رد  ادخ  شقن  فلا )

«، ناسنالا قلخ   » .تسا ناسنا  راگدیرفآ  - 

«، نیملاعلا ّبر   » .تسا نایناهج  همه  وا و  راگدرورپ  - 

«، فؤرل ساّنلاب   » .دراد تسود  رایسب  ار  وا  - 

«، ءاعدلا عیمس   » .دونش یم  ار  وا  ياعد  - 

«، رطضملا بیجی   » .تسوا سردایرف  - 

«، انلبس مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیّذلا   » .دنک یم  ییامنهار  یبوخ  هب  ار  وا  - 
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«، نیحلاّصلا ّیلوتی  وه  و   » .دنک یم  یتسرپرس  تیامح و  ار  وا  - 

«، دشّرلا یلا  يدهی   » .دهد یم  لماکت  دشر و  ار  وا  - 

«، بولقلا ّنئمطت  هللا  رکذب  الأ   » .دهد یم  نانیمطا  شمارآ و  وا  هب  - 

«، ملقلاب مّلع  يّذلا   » .دهد یم  شزومآ  وا  هب  - 

«، مّکندیزال مترکش  نئل   » .دهد یم  ینوزف  تعسو و  وا  هب  - 

«، نیفشی وهف  تضرم  اذا  و   » .دهد یم  افش  ار  شیرامیب  - 

«، نیدلا موی  یتئیطخ  یلرفغی  نأ  عمطأ  يّذلاو   » .تسوا هدنیآ ي  دیما  - 

؛ ناسنا یگدنز  رد  ادخ  ریغ  شقن  ب )

«، ًابابُذ اوقلخی  نل   » .درادن شنیرفآ  رد  یتردق  - 

«، نولفاغ مهئاعد  نع  مه  و   » .تساربخ یب  ناسنا  ياه  هتساوخ  زا  - 

«، مکئاعد اوعمسیال   » .دنونش یمن  ار  وا  ياعد  - 

«، هل بیجتسیال  نم  هللا  نود  نم  اوعدی   » .درادن ییوگخساپ  ناوت  - 

«، ءادعا مهل  اوناک   » .تسا ناسنا  نمشد  - 

«، مکنع ّرضلا  فشک  نوکلمیال   » .تسا ناوتان  ثداوح  ربارب  رد  - 

«، مهعفنیال مهّرضیال و  ام   » .ررض زا  يریگولج  ناوت  هن  دراد و  یناسر  عفن  تردق  هن  - 

گرم هک  نیا  اب  اما  دورب ؟ رگید  صاخـشا  تادوجوم و  لابند  هب  دنک و  اهر  ار  وا  هاگآ  ناسنا  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 
.دنک یم  یساپسان  یشکرس و  ناسنا  زاب  یلو  تسا ؛ دنوادخ  تسدب  ناسنا  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  تایح و  و 
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تاقولخم ریاس  ناسنا و  مجنپ : لصف 

هراشا
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: مجنپ لصف 

تاقولخم ریاس  ناسنا و 

تاناویح تاتابن و  تادامج ، . 1

.دنا هدش  هدیرفآ  ناسنا  يارب  تاناویح  ناهایگو و  تادامج  زا  معا  یتسه  مامت  دیامرف : یم  نآرق 

: هک ارچ  دنتسه ؛ اراد  ار  روعش  زا  يا  هلحرم  زین  تادوجوم  * 

(: دوش یم  هدرب  راک  هب  روعش  لقع و  ياراد  تادوجوم  يارب  نَم »  » فرح  ) تسا هتفر  راک  هب  نَم »  » ظفل اهنآ  هرابرد  نآرق  رد  ًالوا ؛

(83 نارمع / لآ  «. ) َنوُعَج ُْری  ِْهَیلِإَو  اًه  ْرَکَو  اًعْوَط  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو  »

.دنوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  میلست  طقف  هاوخان  هاوخ  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  ره  هک  یلاح  رد 

: دنراد تیشخ  فوخ و  ادخ  ربارب  رد  ًایناث ؛

(74 هرقب / «. ) ...ِه - َّللا ِهَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اََمل  اَْهنِم  َّنِإَو  »... 

 . ...دتفا یم  ریز  هب  هوک ) زارف  زا   ) ادخ فوخ  زا  اه  گنس  زا  یضعب  و  ... 

: دنتسه دنوادخ  حیبست  لاح  رد  هراومه  ًاثلاث ؛

(1 دیدح /  «. ) ...ِض ْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهِلل  َحَّبَس  » 

.دنیوگ حیبست  دنوادخ  يارب  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ 
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: دوش هجوت  یتسیاب  هتکن  دنچ  هب  یتسه ، تادوجوم  حیبست  هرابرد  * 

« هحیبست هتالص و  ملع  دق  ٌّلک  : » دناد یم  روعش  ملع و  يور  زا  هناهاگآ و  ار  تادوجوم  حیبست  نآرق ، فلا )

« مهحیبست نوهقفتال  نکل  و  : » دنک كرد  ار  تادوجوم  ریاس  حیبست  دناوت  یمن  یسکره  ب )

ره رد  ناـغرم  هک  دوـمرف  لـقن  نینمؤـملاریما  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  داجـس  ماـما  .تـسا  نوگاـنوگ  تادوـجوم ، حـیبست  ج )
.دننک یم  تلئسم  ار  دوخ  زور  توق  هدومن و  حیبست  ار  ادخ  هاگحبص 

ِنابز هن  لاح ، نابز  هب  تادوجوم  همه ي  ینعی  یعیرـشت ، هن  تسا ، ینیوکت  حیبست  تادوجوم ، حـیبست  زا  دارم  دـنا : هتفگ  یـضعب  * 
زا وا  ندوب  هزنم  دـنوادخ و  تردـق  تمکح و  ملع و  رب  لـیلد  يدوـجومره ، شنیرفآ  اریز  دـننک ؛ یم  هیزنت  حـیبست و  ار  ادـخ  لاـق ،

دنوادـخ حـیبست  ناـشدوجو ، هکلب  دـنیوگب ؛ حـیبست  ناـبز  هب  تادوجوم ، هک  تسین  يزاـین  سپ  تسا ؛ زجع  وغل و  لـهج و  هنوگره 
هناشن تادوجوم ، هنامیکح  ِشنیرفآ  رگا  اریز  دـشاب ؛ ناـبز  اـب  حـیبست  تادوجوم ، حـیبست  زا  نآرق  دارم  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  تسا ؛

.دـیمهف یمن  ار  تادوـجوم  حـیبست  امـش  دـیامرف : یم  رگید  يا  هیآ  رد  هـک  یلاـح  رد  مـیمهف ؛ یم  ار  هناـشن  نـیا  اـم  دـشاب ، حـیبست 
« مهحیبست نوهقفتال  »

هنوگنیا رگا  دیوگ ، یم حیبست  ار  ادخ  ینیوکت  زین  شنیرفآ  ایآ  دنک ؛ یم  شیاتس  ار  دوخ  رامعم  سدنهم و  هک  ابیز  نامتخاس  لثم  - 
مییوگ یم ام  دنراد ) ملع  دوخ  حـیبست  زامن و  هب  تادوجوم  « ) هحیبست هتالـص و  ملع  دـق  ّلک  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  ارچ  سپ  تسا ،

.هناهاگآان ینیوکت و  هن  تسا ، روعش  كرد و  يور  زا  رما  نیا  هک :

ار اهنآ  يادص  ام  شوگ  یلو  دنلوغـشم ؛ یهلا  حیبست  هب  روعـش ، نامه  قبط  دنراد و  روعـش  یعون  یتسه ، تادوجوم  مامت  هجیتن ، رد 
، دبای یم  ققحت  تمایق  رد  نوچ  تسین ؛ لاحم  ماسجا  نتشاد  قطن  .تسا  رتراگزاس  تایآ  رهاظ  اب  رظن  نیا  .دونش  یمن 
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« هللا هیشخ  نم  طبهَی  امل  اهنم  ّنِا  و  ، » دنک یم  طوقس  هوک  زا  ادخ  فوخ  زا  دراد و  تیشخ  ملع و  مه  گنس  یتح  ءیـش » ّلک  قطنَا  »
نامیلس دزن  هک  داد  یم  صیخشت  ار  مدرم  فارحنا  دهده  .تسناد  یم  ریطلا  قطنم  دیمهف و  یم  ار  هچروم  نخـس  نامیلـس  ترـضح 

نآرق رد  دینک ) شیاین  دواد  اب  هارمه  اه ! هوک  يا  « ) هعم یبّوا  لابج  ای  : » هداد رارق  بطاخم  ار  اه  هوک  دـنوادخ  .داد  شرازگ  دـمآ و 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  زین  تادوجوم  رگید  ِحیبست  زا  دراوم  نیا  رب  هوالع 

: هلمج زا  تسا ، هدمآ  مه  تایاور  رد  تادوجوم ، تاناویح و  ییوگ  حیبست  * 

.دنیوگ یم  ادخ  حیبست  هک  دینزن  یلیس  تاناویح  هرهچ ي  هب  - 

.دوش یم  دایص  ِراکش  دیوگن ، حیبست  دیص  هاگره  - 

.تسا هدرک  كرت  ار  حیبست  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  دوش ، یمن  عطق  یتخرد  چیه  - 

.داد یهاوگ  وا  توبن  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسد  رد  هزیرگنس  - 

.دیوگ یم  حیبست  لسع  روبنز  - 

.لاح نابز  هن  تسا ، یعقاو  حیبست  يایوگ  تایاور ، نیا  همه ي  .تساهنآ  حیبست  اه  کشجنگ  يادص  - 

دنوادخ هچنانچ  .تسا  یهلا  تیادـه  اب  تسا و  هتـشاذگ  ناشیور  شیپ  دـنوادخ  هک  تسا  یهار  ساسا  رب  اهنآ  ياهراک  همه  ًاعبار ؛
: دیامرف یم  لسع  روبنز  هرابرد 

ًهَیَآل َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءاَفِش  ِهِیف  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبا  َرَـش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُرْخَی ُج  اًُللُذ  ِّکِب  َُلبُـس َر  یُِکلْـساَف  ِتا  َرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  » 

(69 لحن /  «. ) َنو ُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل 

زا .نک  یط  هناعضاخ  ار  تراگدرورپ  ياههار  سپ  روخب ، اه  هویم  همه  زا  سپس 

هک یناسک  يارب  روبنز ) یگدنز   ) نیا رد  هّتبلا  تسا ، مدرم  يافـش  نآ  رد  هک  دـیآ  یم  نوریب  گنراگنر  یندیـشون  اهنآ  ياه  مکش 
.تسا یتربع  ًاعطق  دننک ، یم  رکف 
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ناگتشرف . 2

: درک نایب  هنوگنیا  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  دراد  یبلاطم  ناگتشرف  هرابرد ي  میرک  نآرق 

ناگتشرف ياه  یگژیو  . 1-2

راکوکین یمارگ و  تادوجوم  ناگتشرف ،

(26 ءایبنا /  «. ) َنُوم َرْکُم  ٌداَبِع  » 

.دنتسه یمارگ  یناگدنب  ناگتشرف ) )

( دنتسناد یم  ادخ  نادنزرف  ار  اهنآ  هک  نارفاک  تسردان  رواب  فالخرب  )

دنتسه ضحم  میلست  ناگتشرف 

«. َنو ُِربْکَتْسَیَال  ْمُهَو  ُهَِکئاَلَْملاَو  ٍهَّباَد  ْنِم  ْرَْألا ِض  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُدُجْسَی  ِهِللَو  »

یمن یچیپرـس  ربکت و  دننک و  یم  هدجـس  دنوادخ  يارب  اهنت  ناگتـشرف ، هدـبنج و  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  و 
(49 لحن /  ) .دننک

نانآ تعاطا  .دـنرادن  ینامرفان  زگره  دـنهد و  یم  ماجنا  دـنوش ، رومأـم  ار  هچ  ره  دـنراد و  دـنوادخ  زا  قلطم  تعاـطا  ناگتـشرف ، * 
.دنهد یم  ماجنا  دوش ، لوحم  نانآ  هب  هک  يراک  ره  هکلب  دننک ؛ یمن  شنیزگ  تعاطا ، رد  تسا و  هناهاگآ 

(50 لحن /  «. ) َنو ُرَمُْؤی  اَم  َنُولَعْفَیَو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمُهَّب  َنُوفاَخَی َر  »

.دنهد یم  ماجنا  دنا ، هدش  هداد  نامرف  ار  هچنآ  دنسرت و  یم  تساهنآ ، رب  طیحم  مکاح و  هک  ناشراگدرورپ  زا  و 

.تسا راگدرورپ  تمظع  ماقم و  زا  یشان  ادخ  زا  ناگتشرف  سرت  اما  تسا ؛ نامناهانگ  رطاخب  ادخ ، زا  ام  سرت  * 

(27 ءایبنا /  «. ) َنُولَمْعَی ِْرمَِأب ِه  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  َال  » 

.دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  اهنت )  ) دنریگ و یمن  تقبس  وا  رب  مالک  رد  ناگتشرف ) )

لوق رد  هن  هک  دنوش  یم  عقاو  تمارک  دروم  یناسک  نوقبسیال » نومرکم -   » .تسا ناگدنب  تمارک  زمر  ندوب ، ادخ  نامرف  میلـست  * 
یشیپ ادخ  روتسد  زا  لمع ، رد  هن  و 
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لوقلاب و هنوقبـسیال  نومرکم .  دابع  لب   » .تسا هدرک  دای  دوخ  یمارگ  ناگدنب  ناونع  اب  ناگتـشرف  زا  دنوادخ  لیلد  نیا  هب  دنریگن و 
« نولمعی هرماب  مه 

دنراد توافتم  تاجرد  ناگتشرف 

 «. َنوُّحِبَسُْملا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  َنوُّفاَّصلا .  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ٌمُوْلعَم .  ٌماَقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  اَم  َو  » 

يارب  ) هک میتـسه  اـم  نیا  تسا و  نّیعم  یهاـگیاج  هبترم و )  ) وا يارب  هـک  نآ  رگم  تـسین  اـم  زا  سک  چـیه  و  دـنیوگ ): ناگتـشرف  )
(166 - 164 تافاص /  ) .میتسه دنوادخ )  ) يوگ حیبست  هک  مییام  نیا  میا و  هدیشک  فص  دنوادخ ) نامرف  تعاطا 

ره يارب  ناگتـشرف ، يایند  رد  دننک و  یمن  زواجت  نآ  زا  هک  دـنراد  یتلزنم  هبتر و  مادـک  ره  ناگتـشرف  هک  دـنک  یم  نایب  هیآ  نیا  * 
رگید یخرب  رب  ار  ایبنا  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه دـنوادخ ، .دراد  دوجو  بتارم  هلـسلس  صاـخ و  تیلوئـسم  تلزنم و  ماـقم و  کـی ،

 «. ٌریَِصب ٌعیِمَس  -َه  َّللا َّنِإ  ِساَّنلا  َنِمَو  اًلُس  ِهَِکئاَلَْملا ُر  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهللا  .تسا «  هدیزگرب  ار  یـضعب  زین  ناگتـشرف  نایم  زا  هداد ، يرترب 
.تسانیب اونش و  دنوادخ  انامه  دزیگنا ، یمرب  ینالوسر  مدرم  ناگتشرف و  نایم  زا  دنوادخ  ( 75 جح / )

.تسا رترب  نیریاس  زا  لیئارزع  لیئاکیم و  لیئربج و  دـننام  یـضعب  ماقم  .ناـنآ  تیلوئـسم  مه  دراد و  تواـفت  ناگتـشرف  ماـقم  مه  * 
موصعم و همه  یلو  هدنامرف ؛ یـضعب  دـنربنامرف و  یـضعب  .دـنراد  یتوافتم  ياه  تیفرظ  تسین و  ناسکی  زین  ناگتـشرف  مامت  تردـق 

« نیما َّمَث  عاطم   » .دنتسه نیما 
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ناگتشرف لاب  زا  روظنم 

(1 رطاف / «. ) ...َعَاب ُرَو  َثاَُلثَو  �یَْنثَم  ٍهَِحنْجَأ  ِیلوُأ  اًلُس  ِهَِکئاَلَْملا ُر  ِلِعاَج  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  -ِه  َِّلل ُدْمَْحلا  » 

اتوداتود و تردق )  ) ياه لاب  ياراد  هک  ار  ناگتـشرف  تسا ؛ نیمز  اه و  نامـسآ  راگدیرفآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس ،
.داد رارق  ینالوسر  دنتسه ، اتراهچاتراهچ  ات و  هسات هس

یهاگ تسا ، اهنآ  تیلاعف  تکرح و  ناگدـنرپ و  لاقتنا  لقن و  ي  هلیـسو لاب  هک  اـجنآ  زا  تسا و  ناگدـنرپ  لاـب  ینعم  هب  هحنجا » * »
یم هتفگ  ًالثم  دور ؛ یم  راک  هب  ییاـناوت » تردـق و  لاـمعا  تکرح و  هلیـسو   » زا هیاـنک  ناونع  هب  یبرع  رد  اـی  یـسراف  رد  هملک  نیا 

نآرق رد  زین  رگید  دراوـم  رد  دـیدرگ ، بلـس  وا  زا  ییاـناوت  تکرح و  يورین  هک  نیا  زا  هیاـنک  هـتخیر ،» شرپ  لاـب و  ینـالف  : » دوـش
.يدام مسج  هن  تسا ، اهنآ  يونعم  میهافم  هب  هجوت  ًالومعم  هک  دوش  یم  هدید  ملق »  » و حول »  » و یسرک »  » و شرع » : » دننام یتاریبعت 

.تسا اهنآ  تردق  شقن و  رد  توافت  دوجو  ناگتشرف و  رد  تردق  بتارم  هلسلس  دوجو  هیآ ، نیا  زا  روظنم 

دنتسه ادخ  يوگ  حیبست  لاح  همه  رد 

ربمایپ زا  .دنوادخ  حـیبست  لاح  رد  دنتـسه و  نامرف  هب  شوگ  دـنوادخ ، نامرف  تعاطا  يارب  ناگتـشرف  هک  دـنک  یم  هراشا  الاب  تایآ 
هک تسا  يا  هتشرف  اجنآ  رد  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  یناکم  بجو  کی  هزادنا  هب  یتح  اه  نامسآ  مامت  رد  تسا : هدش  لقن  مرکا 

تافاص «. ) نوّحبسملا ُنحَنل  ّانا  و  َنوُّفاَّصلا .  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  : » دومرف تئارق  ار  تایآ  نیا  سپس  دیوگ ؛ یم  ادخ  حیبست  دناوخ و  یم  زامن 
165 و 166) / 

.تساهنآ یمئاد  تدابع  ناگتشرف ، تازایتما  زا  * 
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/ ءایبنا «. ) َنو ُُرتْفَی  َال  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  َنوُّحِبَُسی  َنو .  ُرِـسْحَتْسَی  َالَو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  َنو  ُِربْکَتْـسَی  َال  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهلَو  »
19و20)

دنزرو و یمن  ّربکت  وا  تدابع  يارب )  ) زا ناگتشرف )  ) دنتـسه وا  دزن  هک  یناسک  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  ره  تسوا  يارب  و 
.دنوش یمن  هدنامرد  هتسخ و 

زا زگره  اهنآ  دننک ، یهاتوک  ادخ  تدابع  زا  اه  ناسنا  رگا  دنیاتس و  یم  یکاپ  هب  ار  ادخ  دنزرو ، یتسـس  هک  نآ  یب زور  هنابـش نانآ 
: دننک یمن  یهاتوک  تدابع 

 «. َنُومَأْسَی َال  ْمُهَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُّحِبَُسی  َّکِب  َْدنِع َر  َنیِذَّلاَف  او  ُرَبْکَتْسا  ِنِإَف  » 

تراگدرورپ دزن  هک  ناگتـشرف ) زا   ) یناسک اریز ) تسین  یکاب   ) سپ دـندیزرو ، ربکت  دـنوادخ ) تدابع  زا  مدرم  زا  یهورگ   ) رگا و 
(38 تلصف /  ) .دنوش یمن  هتسخ  دنیوگ و  یم  حیبست  وا  يارب  زور  بش و  دنتسه ،

هرابرد هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ ي  رد  هچنانچ  .دنرادن  باوخ  ناگتشرف  هک  دوش  یم  هدافتسا  ِراَهَّنلاَو »  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُّحِبَُسی  هلمج «  زا  * 
یگتسخ یشومارف ، باوخ ، ینعی  نایسنلا » هلفغال  نادبالا و  هرتفال  لوقعلا و  وهـسال  نویعلا و  مون  مهاشغیال  : » تسا هدمآ  هکئالم  ي 

.تسین هکئالم  رد  تلفغ  و 

نولکأی هکئالملا ال  ّنا   » .دنتسین یسنج  شزیمآ  ندیماشآ و  ندروخ و  لها  ناگتشرف ، دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما 
« نوحکنیال نوبرشی و  و ال 

دنوادخ نیمارف  ماجنا  نارومأم  نارازگراک و  ناگتشرف ،

هراشا

تـسرد .تسا  هدش  هدراذگ  ناگتـشرف  هدـهع  رب  تسا ) بابـسا  ملاع  ملاع ، هک  نیا  مکح  هب  ) راگدرورپ يوس  زا  ملاع  نیا  ریبدـت  * 
نذا هب  ناگتـشرف و  ریثأت  اب  اهراک  نآ  يوسارف  اما  مینک ؛ یم  هدـهاشم  یعیبط  ياه  تلع  لماوع و  اب  ار  اـیندروما  ققحت  اـم  هک  تسا 

.دنراد هدهع  رب  ار  روما  ریبدت  هک  تسا  یهلا 
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: دـنا هدـش  يراذـگ  مان  تیرومأم  نامه  اـب  تسا و  هدـش  نییعت  یـصاخ  شقن  تیرومأـم و  ناگتـشرف  زا  هتـسد  ره  يارب  نآرق  رد  * 
«. تاّربدملا «، » تاقرافلا «، » تارشاّنلا «، » تارجاّزلا «، » تافاّصلا «، » تاعزاّنلا »

یهاگ رگا  و  وه » ّالا  ّکبر  دونج  ملعی  ام  و   » .دناد یمن  سک  چـیه  دـنوادخ ، زج  ار  ناشدادـعت  دنتـسه و  یهلا  رگـشل  ناگتـشرف ، * 
لیالد دنرفن ، هدزون  خزود  نارومأم  دیامرف : یم  هک  رـشع » هعـست  اهیلع   » هیآ ریظن  تسا ، حرطم  نانآ  كدنا  رهاظ  هب  دادعت  زا  نخس 

.دشاب ورین  نتشادن  رطاخب  هک  نآ  هن  دراد ، يرگید 

ار يدوجوم  چیه  دنوادخ  و  رونلا » نم  هکئالملا  قلخ  لجوّزع  هللا  ّنا   » .تسا رون  زا  همه  ناگتشرف ، شنیرفآ  دومرف : مالـسا  ربمایپ  * 
« هکئالملا نم  رثکا  هللا  قلخ  امم  یش ء  نم  ام   » .تسا هدیرفاین  ناگتشرف  هزادنا  هب 

ار یتسه  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  دوخ  رگم  تسا ؛ هداد  رارق  یتسه  هرادا  روما  ماجنا  رومأم  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  لـیلد  هچ  هب  لاؤس :
؟ دنک ریبدت 

هک تسا  نیا  هن  رگم  دنتـسین و  قولخم  یتسه و  ملاع  زا  ییزج  ناـشدوخ  ناگتـشرف  رگم  تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد  باوج :
.دراد کمک  هب  زاین  ملاع  ریبدت  يارب  ادخ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هکئالم  شنیرفآ  سپ  دـنک ؟ یم  ریبدـت  زین  ار  هکئالم  دوجو  ادـخ 

رارمتسا نماض  دهد و  یم  دوجو  اهنآ  هب  دوخ  دنوادخ  هکلب  تسین ؛ لیاسو  زا  ناسنا  هدافتسا  دننام  ناگتـشرف ، هطـساو  اب  روما  ماجنا 
، دراپـس یم  نارگید  هب  ار  يروما  رگا  درادن و  ناهج  روما  هرادا  رد  يروای  چـیه  هب  تسا و  قلطم  زاین  یب  دـنوادخ ، .تساهنآ  ياقب 

.تسا ناسنا  دشر  تیبرت و  ریسم  رد  تمکح و  يور  زا  هکلب  تسین ؛ یناوتان  زجع و  يور  زا  ناگتشرف ، هب  ریبدت  يراذگاو  دننام 
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ناسنا ناگتشرف و  . 2-2

ناگتشرف هب  نامیا 

هدـمآ دـنوادخ  راکنا  رانک  رد  نانآ  راکنا  و  هتکئالم » هللااب و  نمآ  ّلک  « ؛ دروایب ناـمیا  زین  دـنوادخ  هکئـالم  هب  دـیاب  نمؤم  ناـسنا  * 
«. هتکئالم هللااب و  رفکی  نم  و   » .تسا

دزن كدـف ، نایدوهی  زا  یعمج  اب  دوهی ) ياملع  زا  یکی   ) ایروص نبا  يزور  دـمآ ، هنیدـم  هب  مالـسا  ربمایپ  یتقو  تسا ؛ هدـش  لقن  * 
دوب نیا  شلاؤس  نیرخآ  .درک  نایب  تساوخ ، هک  يا  هناشن  ره  داد ، خساپ  ار  تالاؤس  همه ي  ترضح  .دیسرپ  یتالاؤس  هدمآ ، ربمایپ 

، لیئربج نوچ  میدروآ ، یم  نامیا  وت  هب  ام  دوب  لـیئاکیم  رگا  تفگ : وا  .لـیئربج  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ وت  یحو  هتـشرف  ماـن  هک 
نینچ اه  ییوج  هناهب  نیا  خـساپ  رد  نآرق  .تسا  تحار  هداس و  لیئاکیم  تاروتـسد  یلو  دروآ ؛ یم  داهج  لـثم  یلکـشم  تاروتـسد 

وت بلق  رب  ار  نآرق  ادخ  نامرفب  وا  هک  ارچ  تسا ) ادخ  نمـشد  تقیقح  رد   ) دـشاب لیئربج  نمـشد  سک  ره  وگب  اهنآ  هب  دـیوگ : یم 
: دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  تسا و  هدرک  لزان 

 «. َنی ِِرفاَْکِلل  ٌّوُدَع  -َه  َّللا َّنِإَف  َلاَکیِمَو  َلی  ِْربِجَو  ِِهلُس  ُرَو  ِِهتَِکئاَلَمَو  -ِه  َِّلل اوُدَع  َناَک  ْنَم  » 

.تسا نارفاک  نمـشد  دنوادخ  هک ) دـنادب  تسا و  رفاک   ) دـشاب لیئاکیم  لیئربج و  وا و  ناربمایپ  ناگتـشرف و  ادـخ و  نمـشد  هک  ره 
(98 هرقب / )

ناگتشرف رب  ناسنا  يرترب 

: اریز تسا ، رترب  هتشرف  زا  ناسنا  هک  دنام  یمن  یقاب  يدیدرت  ناگتشرف ، يارجام  مدآ و  شنیرفآ  تایآ  هب  هجوت  اب 

.تسا ناگتشرف  دوجسم  ناسنا ، فلا )

شتوهـش رب  ار  شلقع  هک  ره  .تسین  ناسنا  لامک  شزرا  هب  شلامک  ور  نیا  زا  درادـن و  توهـش  تسا و  ضحم  لـقع  هتـشرف ، ب )
.تسا هتشرف  زا  رترب  دهد ، هبلغ 
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ام رب  ار  امـش  دنوادخ  اریز  منک ؛ ادتقا  وت  هب  ات  شاب  ماما  وت  تفگ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لیئربج  جارعم ، بش  رد  ج )
.تسا هداد  يرترب 

: تسا هداد  رارق  ناسنا  تشرس  رد  دنوادخ  هک  تسا  ملع  يریگارف  تیفرظ  رطاخب  ناگتشرف ، رب  ناسنا  يرترب  رگید  تهج  کی  د )

(31 هرقب / «.) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤ  -ٰ ِءاَمْسَِأب َه ِینُوِئْبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ْمُهَض  َرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءاَمْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  »

یم تسار  رگا  دومرفو : تشاد  هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  اه  نآ  سپـس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  یتسه ) رارـساو  قئاقح   ) امـسا همه  ادخ  و 
؟ دیهد ربخ  نم  هب  اه  نیا  یماسا  زا  دییوگ ،

ناسنا اب  ناگتشرف  طابترا 

دورد و وا  رب  یهاگ  دـنراد ، طاـبترا  ناـسنا  اـب  تماـیق ) خزرب و   ) ترخآ اـیند و  لاوحا  همه  رد  ناگتـشرف ، دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
و اونمآ » نیذلل  نورفغتـسی  و  ، » دننک یم  شـشخب  بلط  رافغتـسا و  وا  يارب  یهاگ  هتکئالم » مکیلع و  یلـصی  ، » دنتـسرف یم  تاولص 
راعـش و اب  زین  خزرب  ملاع  عورـش  گرم و  ماگنه  رد  ندـع » تاـّنج  مهلخدا  اـّنبر و  ، » دـنراد یمرب  اـعد  هب  تسد  وا  يارب  مه  یناـمز 

مالـس نولوقی  نیبّیط  هکئالملا  مهاّفوتت  نیذـّلا   » .دـنریگ یم  ار  اـهنآ  ناـج  مکیلع » مالـس   » هلمج اـب  و  اونزحتـال » اوفاـختالا و   » نیقلت
.دننک یم  مالس  نانآ  رب  وس  ره  زا  زین  ترخآ  رد  و  مکیلع »

: دوش یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد 

وا لامعا  تبث  ناسنا و  زا  تظافح 

رد اهنآ  رکف  نامیا و  زا  مهو  هظفح » مکیلع  لسری  نیظفاحل  مکیلع  نا   » دـننک یم تظافح  اه  ناسنا لاـمعا  ناـج و  زا  مه  ناگتـشرف 
: دیامرف یم  هک  نانچ  .مسج  لماش  مه  دوش و  یم  حور  لماش  مه  هنوظفحی »  » اریز یناطیش ؛ سواسو  تافارحنا و  ربارب 

(11 دعر / «. ) ...ِه - َّللا ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  » 

.دننک یم  تظافح  دنوادخ  نامرف  زا  رس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  یپرد  یپ  هک  تسا  یناگتشرف  ناسنا  يارب 
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(4 قراط /  «. ) ٌِظفاَح اَْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ  » 

.تسا ینابهگن  وا  رب  هک  نآ  رگم  تسین  سک  چیه 

: میناوخ یم  رگید  ياج  رد  و 

(12 - 10 راطفنا /  «. ) َنُولَعْفَت اَم  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاَک .  اًما  َرِک  َنیِِظفاََحل .  ْمُْکیَلَع  َّنِإَو  » 

یم دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  دنسیون و  یم  ار  امـش  ياهراک  ّنظ ، ءوس  هنیک و  نودب  هناراوگرزب ، هک  هدش  هتـشامگ  ینانابهگن  امـش  رب 
.دنناد

اهنآ زا  هک  دنتسه  دب  کین و  زا  معا  اه  ناسنا  لامعا  يرادهگنو  ظفح  رومأم  هک  دنتسه  یناگتـشرف  اجنیا  رد  نیظفاح »  » زا روظنم  * 
: تسا هدش  دیتع » بیقر و   » هب ریبعت 

(18 ق /  «. ) ٌدِیتَع ٌبِیق  ِْهیََدل َر  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  اَم  » 

.تیرومأم ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  تسا  يا  هتشرف  وا  دزن  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  ظفلت  ار  ینخس  چیه  ناسنا 

: دیامرف یم  لبق  هیآرد 

(17 ق /  «. ) ٌدیِعَق ِلاَمِّشلا  ِنَعَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِناَیِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  » 

.دننک یم  تبث  یقلت و  ار  امش  لامعا  دنتسه ، امش  مزالم  هک  پچ  تسار و  هتشرف  ود  هک  ار  یماگنه  دیروایب ، رطاخب 

رافک نعل  نانمؤم و  يارب  رافغتسا  اعد و 

ًهَمْح ٍءْیَـش َر  َّلُک  َْتعِـسَو  اَـنَّب  اُونَمآ َر  َنیِذَِّلل  َنو  ُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهب  َنُونِمُْؤیَو  ْمِّهِب  ِدْـمَِحب َر  َنوُّحِبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَمَو  ْرَْعلا َش  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  » 
(7 رفاغ /  «. ) ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوباَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  اًْملِعَو 

هب و   ) هدرک حیبست  شیاتس  ساپـس و  اب  ار  ناشراگدرورپ  دنتـسه ، نآ  فارطا  هک  نانآو  دننک  یم  لمح  ار  ادخ )  ) شرع هک  یناسک 
:( دنیوگ یم  و   ) دـنهاوخ یم  شزرمآ  دـنوادخ ) زا   ) دـنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  دـنراد و  نامیا  وا  هب  و  دـننک ) یم  دای  یکاپ 

زرماـیب و دـنا ، هدرک  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوـت  هک  ار  یناـسک  سپ  تسا ، هتفرگارف  ار  زیچ  همه  وـت  ملع  تمحر و  اراـگدرورپ !
.نک ظفح  خزود  باذع  زا  ار  نانآ 
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هفیحـص ي رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  داجـس  ماما  دنتـسرف و  یم  دورد  ناسنا  هب  شرع  لـماح  ناگتـشرف  هیآ ، نیا  ساـسا  رب  * 
ناشن شنکاو  زین  ناسنا  تشز  لامعا  راکفا و  ربارب  رد  هکئالم  نینچمه  .دتسرف  یم  دورد  اعد و  ناگتشرف  زا  ییاه  هورگ  هب  هیداجس 

.دنتسرف یم  تنعل  نارفاک  رب  دنهد و  یم 

(87 نارمع / لآ «.) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَِکئاَلَْملاَو  -ِه  َّللا َهَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَأ  ْمُهُؤاَزَج  َِکئ  -ٰ َلوُأ »

رب مدرم  مومع  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  هک  تسا  نآ  ناشرفیک  دندش )، ّدترم  نامیا ، هقباس ي  نشور و  لیالد  همه  نآ  اب  هک   ) نانآ
.دشاب نانآ 

نانمؤم هب  ندناسر  يرای 

هدـش حرطم  نانمؤم  يرای  يارب  رگدادـما  ناگتـشرف  لوزن  اهراب  نآرق  رد  .دـنرثؤم  راذـگریثأت و  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  ناگتـشرف  * 
: ردب گنج  رد  هلمج  زا  .تسا 

 «. َنِیفِد ُْرم  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  ّیِنَأ  ْمَُکل  َباَجَتْساَف  ْمُکَّب  َنُوثیِغَتْسَت َر  ْذِإ  » 

درک تباجا  ار  امـش  هتـساوخ ي  اعد و  وا  سپ  دیدیبلط ، یم  یـسردایرف  ناتراگدرورپ  زا  ردب ) گنجرد   ) هک ینامز  دیروآ ) دای  هب  )
(9 لافنا /  ) .متسه یپایپ  هتشرف ي  رازه  نداتسرف  اب  امش  هدنهد  يرای  نم  دومرف ): (و 

اهنت ناگتشرف  هک  قوف  هیآ  دننام  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  نانمؤم  زا  ناگتـشرف  میقتـسم  يرای  * 
: دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  هچنانچ  دندش ؛ لزان  نانمؤم  هیحور ي  تیوقت  یمرگلد و  يارب 

(10 لافنا /  «. ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  -َه  َّللا َّنِإ  -ِه  َّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَمَو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتلَو  َرُْشب �ي  اَّلِإ  -ُه  َّللا ُهَلَعَج  اَمَو  » 

اب ناتیاه  لد  هک  نیا  تراشب و  يارب  زج  ار  ناگتشرف ) لوزن  يزوریپ و   ) نآ دنوادخ ، و 

تردق هب  ، ) تسین ادخ  يوس  زا  زج  يزوریپ ، ترصن و  دادن و  رارق  دبای  شمارآ  نانآ 

.تسا میکح  ریذپان  تسکش  دنوادخ ، انامه  دینکن ) هیکت  مه  هتشرف  دادما  دوخ و 

يو زا س- هک  تسا  -ش  مارآ يا  - قلا -ي  کی دراد : دو  - جو -ا  قلا عو  ود ن- یتسه  رد  * 
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: دریگ یم تروص  ناگتشرف 

(12 لافنا /  ... «. ) َبْع ُّرلا  او  ُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِبَثَف  اُوتّ ْمُکَعَم  ّیِنَأ  ِهَِکئاَلَْملا  َیلِإ  َکُّب  یِحُوی َر  ْذِإ  » 

مهاوخ تشحو  رافک  لد  رد  نم  دیزاس ، مدق  تباث  رادیاپ و  ار  نانمؤم  امش  سپ  میامش ، اب  نم  هک  درک  یحو  ناگتـشرف  هب  دنوادخ 
…. دنکفا

.دنک ظفح  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  ار  نمؤم  قح ، ياقلا  اب  ات  دتسرف  یم  ار  ناگتشرف  مه  نداد  ناج  ماگنه  یتح  دنوادخ 

: دوش یم  ماجنا  ناطیش  يوس  زا  هک  تسا  تشحو  سرت و  ياقلا  مه  يرگید 

(175 نارمع / لآ   ...«. ) ُهَءاَِیلْوَأ ُفِّوَُخی  ُناَْطیَّشلا  َذ 
�
ُمُِکل اَمَّنِإ  » 

.دناسرت یم  ار  نانآ  هدراذگ و  ریثأت  شناراداوه  رد  ناطیش  نانخس 

حور ضبق 

: دنک یم  هراشا  ناگتشرف  تسدب  ناسنا  حور  ضبق  عوضوم  هب  يددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق 

(97 ءاسن / «. ) ...ُهَِکئاَلَْملا ُمُهاَّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 

 . ...دنریگ یم  ار  ناشناج  ناگتشرف ، هک  یناسک  انامه 

(1): دنک یم  دای  دنگوس  دنتسه ، اه  ناسنا  ناج  نتفرگ  رومأم  هک  یناگتشرف  هب  نآرق  * 

(5 - 1 تاعزان /  «. ) ًْرمَأ ا ِتا  َّرِبَدُْملاَف  اًْقبَس .  ِتاَِقباَّسلاَف  اًْحبَس .  ِتاَِحباَّسلا  َو  اًطْشَن .  ِتاَطِشاَّنلا  َو  اًق .  ْرَغ  ِتاَعِزاَّنلا  «َو 

یم طاشن  یناسآ و  هب  ار  نانمؤم )  ) ناج هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  .دنریگ  یم  یتخس  هب  ار  نارفاک )  ) ناج هک  یناگتـشرف  هب  دنگوس 
ماجنا رد   ) هک یناگتشرف  هب  دنگوس  .دنریگ 

.دننک ریبدت  ار  ناگدنب )  ) روما .دنریگ و  تقبس  رگیدکی  رب  ّتیرومأم ) ماجنا  رد  .دنروانش و( تعرس  هب  یهلا ) نامرف 
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.تسا ندیـشک  ندـنک و  اـب  ندرک  ادـج  ياـنعم  هب  عزن »  » .تسا ناگتـشرف  زا  يا  هفیاـط  يارب  فصو  ود  تاطـشان »  » و تاـعزان » * »
.دهد یم  ماجنا  تبغر  اب  ار  يراک  هک  دنیوگ  یسک  هب  طشان »  » .تسا هرگ  ندوشگ  يانعم  هب  طشن » »

ًالـس اهنّولـسی  نینمؤملا  حاورا  نوضبقی  : » دـنریگ یم  ار  نینمؤم  ناج  تقافر  یمارآ و  اب  ناگتـشرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هدومرف  هب 
« ًاقیفر

: هک دوش  یم  هدافتسا  تایآزا  * 

ناگتشرف هب  دنوادخ  یلو  رمالا » ّربدی  : » تسادخ اب  یتسه  ریبدت  هک  نیا  اب  دنا و  صوصخم  يراک  رومأم  ناگتشرف  زا  هتسد  ره  ًالوا ؛
« ًارما تاّربدملاف  : » تسا هداد  ریبدت  هزاجا  زین 

.دنهد یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  راک  ناگتشرف ، تسا و  ناگتشرف  راک  نادیم  یتسه  مامت  ًایناث ؛

ناگتشرف ياه  تیرومأم زا  یخرب 

نانمؤم هب  ییوگدماشوخ 

(23 دعر /  «. ) ٍبَاب ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئاَلَْملاَو  »... 

.دنوش یم  دراو  نانآ  رب  تینهت ) کیربت و  يارب   ) يرد ره  زا  ناگتشرف  و  ... 

تعافش

(28 ءایبنا /  «. ) َنوُقِفْشُم ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُهَو  �یَضَت  ْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َالَو  »... 

.دنکانمیب راگدرورپ )  ) وا سرت  زاو  دننک  یمن  تعافش  دهد ، تیاضر  دنوادخ  هک  یسک  يارب  زج  ناگتشرف )  ) نانآ و  ...

باذع نارومأم 

 «. َنو ُرَمُْؤی  اَم  َنُولَعْفَیَو  ْمُه  َرَمَأ  اَم  -َه  َّللا َنوُصْعَی  َال  ٌداَدِش  ٌظاَلِغ  ٌهَِکئاَلَم  اَْهیَلَع  » ...

نامرف ار  هچنآ  دننکن و  ینامرفان  دهد ، ناشنامرف  هچنآ  رد  ار  ادخ  دننابهگن و  ریگ  تخس وختشرد و  یناگتـشرف  نآ  رب  هک  یـشتآ  ...
(6 میرحت /  ) .دنهد ماجنا  دنبای ،
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ناسنا يزور  میسقت 

(4 تایراذ /  «. ) ًْرمَأ ا ِتاَمِّسَقُْملاَف  » 

.دنگوس دننک ، یم  میسقت  ار  اهراک  هک  یناگتشرف  هب  سپ 

عوـلط اـت  رجف  عوـلط  نیب  ار  مدرم  قازرا  زور  ره  هک  دنتـسه  يا  هکئـالم  ًارما » تامّـسقملا   » زا دارم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
.دننک یم  میسقت  دیشروخ 

توکلم کلُم و  نیب  طبار 

(4 ردق /  «. ) ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِّهِب  ِنْذِِإب َر  اَهِیف  ُحو  ُّرلاَو  ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت  » 

.دنیآ دورف  يراک  ره  ماجنا  يارب  ناشراگدرورپ  نذا  هب  حور  ناگتشرف و  بش ، نآ  رد 

ربمغیپ نامز  هب  صوصخم  ردق  بش  هک  دوش  یم  نشور  دراد ؛ رارمتـسا  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لعف  لزنت »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  * 
یم رارکت  لاس  همه  رد  هک  موادم  تسا  یبش  رمتسم و  تسا  يرما  هکلب  هدوبن ؛ دیجم  نآرق  لوزن  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

لزان بش  نآ  رد  یتکرب  ریخ و  ره  ندروآ  تشونرـس و  نییعت  ریدـقت و  يارب  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  ٍْرمَأ » ِّلُک  ْنِم   » زا روظنم  .دوش 
.دنروآ یم  دوخ  اب  ار  يریدقت  تشونرس و  ره  ریخ و  رما  ره  هک  نیا  ای  تسا  روما  نیا  ماجنا  اهنآ  لوزن  زا  فده  دنوش و  یم 

نآ رد  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  میناد ، یمن  هنوگچ  دومرف : تسا ؟ بش  مادک  ردق  بش  دیناد  یم  امـش  ایآ  دـش : لاؤس  رقاب  ماما  زا  * 
.دننز یم  رود  ام  فارطا  بش ،

تعیبط ءاروام  اب  تعیبط  توکلم و  اب  کُلم  نامـسآ ، اب  نیمز  طابترا  ردـق ، بش  رد  موصعم  ماما  ربمایپ و  بلق  رب  ناگتـشرف  لوزن  اب 
ره ناگتـشرف  هروس ، نیا  ساسا  رب  اریز  دینک ؛ جاجتحا  ردق  هروس  اب  تماما ، نارکنم  اب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .دوش  یم  رارقرب 
هچ رب  ترـضح  نآ  زا  سپ  .دندش  یم  دراو  شترـضح  فیرـش  دوجو  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  .دنوش  یم  لزان  ردـق  بش  رد  لاس 

لزان یناسک 

ردق بش  رد  یهلا  ناگتشرف  نابزیم  دناوت  یمن  یسک  ره  هک  تسا  نشور  دنوش ؟ یم 
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، ام نامز  رد  هک  تسین  موصعم  ماما  زج  یسک  وا  دشاب و  وا  هدهع  هب  رـشب  روما  تیالو  هدوب ، موصعم  ربمایپ ، نوچمه  وا  دیاب  دشاب و 
ردق بش  رد  ناگتشرف  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

.دنوش یم  شرضحم  بایفرش 

دنیوگ یم نخس  یهلا  يایلوا  اب  دنهد و  یم تراشب 

میرم ترضح  اب  ناگتـشرف  نیمه  و  هکئالملا » هتدان   » دنداد تراشب  ییحی  مان  هب  يدنزرف  هب  ار  وا  دنتفگ و  نخـس  ایرکز  ترـضح  اب 
« میرم ای  هکئالملا  تلاق  ذا  : » دندرک وگتفگ 

« اهورت مل  دونجب   » .دنتسه گنج  رد  ناگدنمزر  هب  هدنهد  تراشب 

« ییحی همسا  مالغب  كرشبن  انا   » .دنتسه میهاربا ) ترضح  هب   ) ندش راددنزرف  دروم  رد  هدنهد  تراشب 

« اونزحت اوفاخت و ال  ّالا   » .دنتسه گرم  هظحل ي  رد  نانمؤم  هب  هدنهد  تراشب 

دنتسه یحو  لوزن  لوئسم 

(2 لحن /  «. ) ِنوُقَّتاَف اَنَأ  اَّلِإ  ٰ-َه  َلِإ َال  ُهَّنَأ  او  ُرِْذنَأ  ْنَأ  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  �یَلَع  ِْرمَأ ِه  ْنِم  ِحو  ُّرلِاب  َهَِکئاَلَْملا  ُلِّزَُنی  » 

رادشه ار  مدرم  هک  دتـسرف  یم  ورف  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  تسوا ، نامرف  زا  هک  یحو  اب  هارمه  ار  ناگتـشرف  دنوادخ 
( دینکن لمع  مروتسد  فلاخم  و   ) دینک اورپ  نم  زا  اهنت  سپ  تسین ؛ نم  زج  يدوبعم  هک  دیهد 

دنوش یم رهاظ  ناسنا  تروص  هب  یهاگ 

هراشا

ترضح رب  لیئربج  لوزن  نوچمه : تسا ، هدمآ  نآرق  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دنا  هدش  رهاظ  ناسنا  لکش  هب  ناگتشرف  يدراوم  رد 
ناـسنا و بلاـق  رد  میهاربا  ترـضح  رب  ناگتـشرف  لوزن  نامیلـس و  تموـکح  رد  توراـم  توراـه و  روـضح  رـشب ، لکـش  هب  مـیرم 

.طول موق  دننام  ایند ، رد  نامرجم  باذع  تیرومأم 
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ناطیش نج و  . 3

نج . 1-3

.تسا ناهنپ  اهرظن  زا  نوچ  نینج »  » دـننام دراد ؛ نایرج  هملک  تاقتـشم  همه  رد  انعم  نیمه  تسا و  ندـناشوپ  يانعم  هب  نج »  » هملک
دنفیلاکت و هب  فّلکم  ام  دننام  هدش و  هدرب  ناشمسا  رایـسب  میرک  نآرق  رد  دنناهنپ و  ام  ساوح  زا  هک  دنتادوجوم  زا  يا  هفیاط  نج » »

.دنراد رشح  گرم و  یگدنز و  ام  نوچمه 

نج ناسنا و  ي  هسیاقم

هدوب ناسنا  تقلخ  زا  لبق  اهنآ  تقلخ 

26و27) رجح /  «. ) ِموُمَّسلا ِراَن  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهاَنْقَلَخ  َّناَْجلاَو  ٍنُونْسَم .  ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَْصلَص  ْنِم  َناَْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  » 

مرگ و شتآ  زا  نآ  زا  شیپ  ار  نج  میدـیرفآ و  دوب ، هدـش  هتفرگ  یگنر ) هریت   ) يوبدـب لگ  زا  هک  يا  هدیکـشخ  لگ  زا  ار  ناسنا  ام 
.میدرک قلخ  نازوس 

دنا هدش  هدیرفآ  شتآ  زا 

هدجـس يارب  زین  ناطیـش  تسا و  شتآ  داب و  نج  شنیرفآ  أدـبم  هدوب و  كاخ  بآ و  ناـسنا  شنیرفآ  أدـبم  ـالاب ، هیآ  ود  ساـسا  رب 
.ما هدش هدیرفآ  شتآ  زا  نم  هک  دروآ  یم  لیلد  دوخ  ندرکن 

دنتسه لالدتسا  قطنم و  لطاب و  زا  قح  صیخشت  ياراد 

: تسا هدمآ  اهنآ  لوق  زا  نج  هروس  رد  هک  نانچمه 

(1 نج /  «. ) اًبَجَع اًنآ  ُْرق  اَنْعِمَس  اَّنِإ  اُولاَقَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  » 

! میا هدینش  یبیجع  نآرق  ام  دنا : هتفگ  سپس  دنا ، هداد  ارف  شوگ  منانخس  هب  نج  زا  یعمج  هک  تسا  هدش  یحو  نم  هب  وگب 
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هب هجوت  دنتـسه و  تغل  هب  انـشآ  تیلوئـسم و  كرد و  مهف و  روعـش و  لقع و  ياراد  ناینج  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا  * 
زین نآرق  ياه  باطخ  بطاخم  دـنناد و  یم  قح  غیلبت  هب  فظوم  ار  دوخ  نینچمه  دـنراد ، يداع  مالک  اب  زیمآزاجعا  مـالک  نیب  قرف 

.دنتسه

(33 نمحرلا /  «. ) ٍناَْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  َال  اوُذُْفناَف  ْرَْألاَو ِض  ِتاَواَمَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  اَی  » 

هطـساو هب  رگم  دـیناوت  یمن  زگره  .دـینک  ذوفن  دـینک ، ذوفن  نیمز  اـه و  نامـسآ  ياـهزرم  زا  دـیناوت  یم  رگا  سنا ! ّنج و  هورگ  يا 
.هداعلا قوف  یتردق 

دنتسه فّلکم 

.ددرگ هانگ  بکترم  دناوت  یم  هتشاد و  رایتخا  ناسنا ، نوچمه  زین  نج 

(39 نمحرلا /  «. ) ٌّناَج َالَو  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَأُْسی  َال  ٍِذئَمْوَیَف  » 

.دوشن هدیسرپ  شهانگ  زا  نج ، سنا و  زا  کی  چیه  صاخ ) فقوم  نآ  و   ) زور نآ  رد  سپ 

: تسا هدش  لقن  هّنجا  لوق  زا  میرک  نآرق  رد  دراد ؛ دوجو  رفاک  نمؤم و  اهنآ  نایم  رد  نیمه  رطاخب 

 «. اًدَش اْو َر  َّرَحَت  َِکئ  -ٰ َلوُأَف َمَلْـسَأ  ْنَمَف  َنوُطِـساَْقلا  اَّنِمَو  َنوُِملْـسُْملا  اَّنِم  اَّنَأَو   ... .اًدَِدق َِقئا  َرَط  اَّنُک  َذ 
�
َِکل َنوُد  اَّنِمَو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأَو  » 

(14-11 نج / )

ناناملـسم و ام  زا  یهورگ  هک  نیا  و   ... .میتسه یتوافتم  ياه  هورگ  ام  دنحلاص و  ریغ  يدارفا  حـلاص و  يدارفا  ام  نایم  رد  هک  نیا  و 
.هدیزگرب ار  تسار  هار  دنک  رایتخا  ار  مالسا  سک  ره  دنملاظ ، یهورگ 

دننک یم هدافتسا  نیمز  ياه  تمعن  زا 

هراشا

دیامرف یم  هچنانچ  تسا ؛ هدیرفآ  نج  ناسنا و  تیبرت  دشر و  يارب  ار  اه  تمعن  دنوادخ 
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(10 نمحرلا /  «. ) ِماَنَْأِلل اَهَعَضَو  ْرَْألاَو َض  » 

داد رارق  ناینیمز  يارب  ار  نیمز  و 

: هک دهد  یم  رارق  بطاخم  ار  نج  ناسنا و  نآ  زا  سپ  و 

(13 نمحرلا /  «. ) ِنَابِّذَُکت اَمُّکِب  ِءَالآ َر  ِّيَِأبَف  » 

؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  نیمادک  نج ؛) ناسنا و  يا  )

ناطیش . 2-3

نارگید رازآ  ددـص  رد  هدوب ، راـنکرب  تسار  هار  زا  هک  يدوجوم  دوـش ، یم  هتفگ  هدـننک  فرحنم  يذوـم و  دوـجوم  ره  هب  ناـطیش 
داسف و رطاخب  هدش ، قالطا  ناطیش  مه  سیلبا »  » هب هک  نیا  دراد و  داسف  فالتخا و  یگتسدود و  داجیارد  یعس  هک  يدوجوم  تسا ،

.دراد دوجو  وا  رد  هک  تسا  یترارش 

ِّنِْجلاَو ِْسنِْإلا  َنیِطاَیَش  دیامرف « : یم  نآرق  اذل  دنیوگ و  یم  يدساف  درمتم و  ره  هب  ناطیش  اما  تسا ؛ صاخ  دوجوم  کی  مسا  سیلبا 
ره : » دنیوگ یم تسا ، یلثملا  برـض  .دـنیوگ  یمن  سیلبا  سکره  هب  یلو  دـنیوگ ؛ یم  ناطیـش  رـضم  دوجوم  ره  هب  ( 112 ماعنا / «. )

.تسین سیلبا  یناطیش  ره  یلو  تسا ، ناطیش  سیلبا  تسین .» ودرگ  يدرگ  ره  یلو  تسا ؛ درگ  ییودرگ 

ناطیش ياه  یگژیو  . 1-2-3

هدزای سیلبا  هملک  اما  دوش ؛ یم ...و  يذوم  كاپان و  تادوجوم  لماش  هک  هدـش  رکذ  نآرق  رد  راـب  داـتفه  هب  کـیدزن  ناطیـش  هملک 
: تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  نج  ثحبم  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناینجزا  نآرق  حیرصت  هب  هدمآ و  نآرق  رد  هبترم 

(50 فهک / «.) ...ِّنِْجلا َنِم  َناَک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  »

.دوب نج  زا  وا  سیلبا ، زج  دندرک ، هدجس  یگمه  اهنآ  دینک ، هدجس  مدآ  يارب  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  ار  ینامز  دیرآ  دای  هب 
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هب یهلا  هاگرد  زا  ندش  هدنار  مدآ و  رب  هدجس  روتـسد  زا  ناطیـش  یچیپرـس  زا  سپ  هک  دش  حرطم  مدآ  ناتـساد  هب  طوبرم  تایآ  رد 
ناسنا تشونرـس  رد  یمهم  شقن  ناطیـش  ینآرق  گنهرف  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـنک و  هارمگ  ار  ناـسنا  هک  دروخ  مسق  دـنوادخ  تزع 

.دنک یم  يروآدای  ناسنا  هب  ار  وا  رطخررکم  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  دراد و 

شتاـیح همادا  هراـبرد  ار  وا  تساوـخرد  ارچ  درک ؟ طلـسم  ناـسنا  رب  ار  وا  داد و  تلهم  وا  هـب  دـیرفآ و  ار  ناطیـش  ادـخ  ارچ  لاؤـس :
؟ درکن شدوبان  ًاروف  ارچ  تفریذپ و 

رد زارد  نایلاس  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  بیع  یب  كاپ و  زاغآ ، زا  ناطیـش  تقلخ  دـیرفاین ، ناطیـش  ار  ناطیـش  دـنوادخ  ًـالوا ؛ باوج :
هدنار تشاذگ و  یـشکرس  نایغط و  يانب  دروم ، یب سایق  اب  سپـس  .دوب  هتفرگ  ياج  گرزب  ناگتـشرف  ادـخ و  هاگرد  نابرقم  فص 

.دوب شدوخ  تساوخ  رثأ  رب  شفارحنا  تفرگ و  صاصتخا  دوخ  هب  ناطیش  بقل  دیدرگ و  دنوادخ  هاگرد 

ریخ و بابسا  دیاب  هک  نآ  رب  هوالع  تسا ، ناسنا  ناحتما  شیامزآ و  ریـسم  رد  یهلا و  ياه  تنـس  زا  ناراکدب ، هب  نداد  تلهم  ًایناث ؛
.دنک باختنا  ار  یهار  رایتخا ، اب  ناسنا  دشاب و  مهارف  رش 

؟ دراد ینارایتسد  هک  نآ  ای  دریگ  یم  ماجنا  وا  دوخ  هلیسو  هب  هراومه  ناطیش  ياوغا  ایآ  لاؤس :

هب ار  ناطیـش  نادـنزرف ) « ) هیرذ  » ریبعت یهاگ  دراد ؛ یتوافتم  تاریبعت  اهنآ  هرابرد  نآرق  هک  تسا  یناراـیتسد  ياراد  ناطیـش  باوج :
.درب یم  راک  هب  ار  هلیبق »  » هملک یهاگ  دنک و  یم  هدافتسا  رکشل )  ) ناطیش دونج »  » ریبعت زا  یهاگ  درب و  یم  راک 

« ...ِینوُد ْنِم  َءاَِیلْوَأ  ُهَتَّی  ِّرُذَو  ُهَنوُذِخَّتَتَفَأ  ِّهِب  ِْرمَأ َر  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناَک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  »...

دوخ يایلوا  نم  ياج  هب  ار  شنادـنزرف  وا و  لاح ) نیا  اب   ) ایآ دـش ، جراخ  شراگدرورپ  نامرف  زا  سپـس  دوب ، نج  زا  وا  سیلبا ، زج 
(50 فهک /  ) .دینک یم  باختنا 
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(95 ءارعش /  «. ) َنوُعَمْجَأ َسِیْلبِإ  ُدُونُجَو  » 

.امومع سیلبا  نایرکشل  نینچمه  و 

(27 فارعا /  «. ) َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْو  َرَت  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُُهلِیبَقَو  َوُه  ْمُکا  َرَی  ُهَّنِإ  » ...

هک میداد  رارق  یناسک  يایلوا  ار  نیطایـش  ام  دینادب ) اما   ) دینیب یمن  ار  اهنآ  امـش  دننیب و  یم  ار  امـش  شناراکمه  وا و  هک  نیا  هچ  ... 
.دنروآ یمن  نامیا 

ناسنا ناطیش و  . 2-2-3

اه هسوسو  تاغیلبت ، اه ، هدعو  نداد ، تنیز  هار  زا  شا و  هلیبق  بزح و  زا  دادمتـسا  اب  هک  هدرک  دای  دنگوس  دنوادخ  تزع  هب  ناطیش 
: هلمج زا  دنوش ، یم  میسقت  هورگ  دنچ  هب  دصق  ءوس  نیا  ربارب  رد  مدرم  دنک و  راکش  ار  ناسنا  وس  ره  زا  ...و ،

دوخ رد  یلو  دنک ؛ یم  یـشارت  عنام  زین  ناراوگرزب  نآ  فادها  اهزورآرد و  تسین و  رادرب  تسد  مه  اهنآ  زا  یتح  ناطیـش  ایبنا ، . 1
هئطوت دنوادخ  یلو  دنک ؛ یم  اقلا  ار  يزیچ  ربمایپ  ياهوزرآ  فادها و  رد  ناطیش  ینعی  هتّینما » یف  ناطیشلا  یقلا   » .درادن یشقن  نانآ 

.درادن طلست  نیصلخم  رب  اهنت  ناطیش  میرک  نآرق  هدومرف  ربانب  .دنک  یم  یثنخ  ار  شا 

82 و83) ص /  «. ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ .  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق  » 

.دنا هدش  صلاخ  هک  نانآ  وت  ناگدنب  رگم  .درک  مهاوخ  هارمگ  ار  مدرم ) ي   ) همه هک  دنگوس  وت  تّزع  هب  تفگ : سیلبا 

هب وا  زا  دنوادخ  هک  یـسوم  دننام  دریگب ؛ سامت  نانآ  اب  دنک و  هسوسو  اهنآ  نوردرد  دناوت  یمن ناطیـش  دـنموصعم و  یهلا  ناربمایپ 
.دنک یم  دای  صلخم  هدنب  ناونع 

(51 میرم /  «. ) اِیبَن ًالوُس  َناَکَو َر  اًصَلُْخم  َناَک  ُهَّنِإ  �یَسُوم  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  » 

.دوب ربمایپ  يا  هداتسرف  و  ادخ )  ) هدش صلاخ  هدیزگرب و )  ) هدنب ي وا  هک  اریز  نک ؛ دای  یسوم  زا  باتک  نیا  رد  و 
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صلاخ تلاسر  يارب  ار  يدارفا  دنوادخ ، درادـن و  ار  نانآ  رب  ذوفن  هار  ناطیـش  هک  دنتـسه  يا  هدـیزگرب  دارفا  زا  هورگ  نآ  صَلُخم » »
.تسا هدرک 

.دنبای یم  تاجن  هدش و  رکذتم  یلو  دریگ ؛ یم  سامت  نانآ  اب  ناطیش  هک  ینانمؤم  . 2

 «. َنو ُرِْصبُم  ْمُه  اَذِإَف  او  ُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 

یم دای  ار  ادـخ  و   ) دـنوش یم  هّجوتم  دوش ، کیدزن  نانآ  هب  یناطیـش  ياه ) هسوسو  هاگره  دـنا ، هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناـسک  اـنامه 
(201 فارعا /  ) .دندرگ یم  انیب  هاگ  نآ  دننک )

.دنک یم  هسوسو  هتفر و  ورف  نانآ  حور  رد  ناطیش  هک  يداع  مدرم  . 3

4 و5) سان /  «. ) ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا .  ِساَوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  » 

.دنکفا نامدرم  لد  رد  دب  هشیدنا  هک  نآ  .ناطیش  هسوسو  ّرش  زا 

.دبای یم  طلست  نانآ  حراوج  اضعا و  لد و  رکف و  رب  دیآ و  یمن  نوریب  هتفر و  ناشناج  قمع  رد  ناطیش  هک  قساف  دارفا  . 4

(36 فرخز /  «. ) ٌنی ِرَق  َُهل  َوُهَف  اًناَْطیَش  َُهل  ِیَُقن  ْضّ ٰ-ِن  َمْح َّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  » 

.ددرگ يو  زاسمد  هارمه و  هک  میرامگ  یم  وا  رب  یناطیش  دوش ، نادرگ  يور  نمحر  يادخ  دای  زا  هک  ره  و 

ناسنا اب  ناطیش  ینمشد  . 3-2-3

60 و61) سی / «. ) ٌمیِقَتْسُم ٌطا  َرِص  اَذ  -ٰ ِینوُُدبْعا َه ِنَأَو  ٌنِیبُم .  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناَْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  َال  ْنَأ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  »

ارم اهنت  تسا و  راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  انامه  هک  دینکن  تعاطا  ار  ناطیـش  هک  متـسبن  نامیپ  امـش  اب  رگم  مدآ ! نادـنزرف  يا 
.تسا نیمه  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب 

(6 رطاف /  «. ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  وُعْدَی  اَمَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  » 

دناوخ یم  ارف  ار  دوخ  هتسد ي  راد و  وا  هک  تسین  نیا  زج  دیریگب ؛ نمشد  ار  وا  زین  امش  سپ  تسا ، امـش  نمـشد  ناطیـش  نامگ  یب 
.دنشاب خزود  باحصا  زا  ات 
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: تسا هنیرید  رشب  اب  ناطیش  ینمشد  هقباس ي  * 

« کیوبأ جرخا  امک   » .درک نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  - 

« مهنورتال ثیح  نم  هلیبق  وه و  مکاری  ّهنا   » .دوش یمن  هدید  هک  تسا  ینمشد  وا  - 

« ...کتّزعبف  »» .تسا هدروخ  مسق  نمشد  وا  - 

« ...مهفلخ نم  مهیدیأ و  نیب  نم   » .دنک یم  هلمح  ناسنا  هب  فرطره  زا  - 

« ءاشحفلاب مکرمأی  رقفلا و  مکدعی  ناطیشلا   » .تساشحف هب  رما  رقف و  هدعو ي  مدرم ، فارحنا  يارب  وا  هلیسو ي  - 

« ریعسلا باحصا  نم  اونوکیل  هبزح  اوعدی   » .دوش یمن  یضار  مدرم  ندرک  یخزود  اب  زج  زیچ ، چیه  هب  وا  - 

ناطیش هرابرد  دنوادخ  ررکم  ياهرادشه  . 4-2-3

ْنِم ُُهلِیبَقَو  َوُه  ْمُکا  َرَی  ُهَّنِإ  اَـمِِهتآْوَس  اَـمُهَی  ُِرِیل  اَمُهَـساَِبل  اَـمُْهنَع  ُعِْزنَی  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َرْخَأ َج  اَـمَک  ُناَْـطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  اـَل  َمَدآ  ِیَنب  اَـی  »
(27 فارعا / «. ) َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْو  َرَت  َال  ُْثیَح 

هسوسو ي اـب  ، ) درک نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  نیتـسخن )  ) ِرداـم ردـپ و  هک  هنوـگنآ  دـهد ، ناـتبیرف  ناطیـش  اداـبم  مدآ ! نادـنزرف  يا 
ار امـش  شهورگ  ناطیـش و  انامه  .دزاس  راکـشآ  نانآ  رب  ار  ناشیاه  تروع  ات  دنکرب  ود  نآ  نت  زا  ار  سابل  تخرد ) نآ  زا  ندروخ 

.میداد رارق  دنروآ ، یمن  نامیا  هک  یناسک  ناتسرپرس  ناتسود و  ار  نیطایش  ام  .دننیب  یم  دینیب ، یمن  ار  اهنآ  امش  هک  اجنآ  زا 

ام و  ، » دنک ادیپ  اهنآ  رب  یلماک  هطلـسو  تیالو  دناوت  یمن  یلو  دزادنا ؛ یم  شزغل  هب  دـنک و  یم  هسوسو  زین  ار  نامیا  لها  ناطیـش  * 
.دراد هطلس  نارفاک  رب  اهنت  ناطیش  دبای و  یم  تاجن  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هبوت و  اب  نمؤم ، اریز  ناطلس ؛» نم  مکیلع  یل  ناک 

(53 ءارسا /  «. ) اًنِیبُم اوُدَع  ِناَْسنِْإِلل  َناَک  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِداَبِِعل  ُْلقَو  » 
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انامه .دـنک  یم  داسف  هنتف و  نانآ  نایم  نوزومان ) نانخـس  اب   ) ناطیـش هک  ارچ  تسا ، رتوکین  هک  دـنیوگ  ینخـس  وگب : مناگدـنب  هب  و 
يارب هراومه  ناطیش 

.تسا هدوب  راکشآ  ینمشد  ناسنا ،

.دنک یمن گنرد  يا  هظحل  ینمشد  رد  هدوب ، ناسنا  نمشد  هراومه  ناطیش ، هک  دهد  یم  رادشه  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  دنوادخ 

ناطیش ماگ  هب ماگ همانرب  . 5-2-3

َرَو ْمُْکیَلَع  -ِه  َّللا ُلْضَف  َالَْولَو  ِرَْکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَمَو  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 
(21 رون /  «. ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  -ُه  َّللاَو ُءاَشَی  ْنَم  یِّکَُزی  -َه  َّللا َّنِک  -ٰ َلَو اًَدبَأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  �یَکَز  اَم  ُُهتَمْح 

اشحف و هب  وا  هک  انامه  دوش ، ناطیـش  ياه  ماگ  وریپ  سکره  دینکن و  يوریپ  ار  ناطیـش  ياه  ماگ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار سک  ره  دنوادخ  یلو  .دش  یمن  كاپ  امش  زا  کی  چیه  زگره  دوبن ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  دهد و  یم  نامرف  رکنم 

.تساناد اونش و  ادخ  دزاس و  یم  كاپ  دهاوخب ،

هب ار  ناطیـشلا » تاوطخ   » ِترابع ناطیـش ، ندرک  فرحنم  هوحن ي  دروم  رد  نآرق  .تسا  ماـگ  ياـنعم  هب  هوطُخ »  » عمج تاوطُخ » * »
.دناشک یم  یهارمگ  يوس  هب  ار  ناسنا  ماگ  هب  ماگ  ناطیش ، دیوگب : ات  تسا  هدرب  راک 

« هیلا سوسو   » .هسوسو ياقلا  لوا ؛ هلحرم 

« فئاط مهّسم   » .دریگ یم  سامت  مود ؛ هلحرم 

« سانلا رودص  یف   » .دور یم  ورف  بلق  رد  موس ؛ هلحرم 

« نیرق هل  وهف   » .دنام یم  حور  رد  مراهچ ؛ هلحرم 

« ناطیشلا بزح   » .دنک یم  دوخ  بزح  وضع  ار  ناسنا  مجنپ ؛ هلحرم 

« ًایلو ناطیشلا  دختی  نم  و   » .دوش یم  ناسنا  تسرپرس  مشش ؛ هلحرم 

« ...و سنالا  نیطایش   » .دوش یم  ناطیش  کی  دوخ  ناسنا  متفه ؛ هلحرم 
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ناطیش ياهدنفرت  یخرب  . 6-2-3

تشحو سرت و  داجیا  تشز ، ياهراک  نداد  تنیز  یتشز ، اشحف و  هب  رما  هسوسو ، زا : دنترابع  نآرق  رد  ناطیشرش  رـسارس  ياهراک 
درمت و هقرفت ، فالتخا و  ادخ ، دای  زا  نتـشادزاب  فارـسا و  ندرک ، هدعو فلخ  یلوقدب و  نداد ،  یتسدیهت رقف و  هدـعو  ینمـشد ، و 

.ینالوط ياهوزرآ  هب  ناسنا  ندرک  لوغشمو  فارحنا  كرش و  دیدرت ، کش و  داجیا  ینامرفان ،

: دنک یم  هارمگ  يا  هنوگ  هب  ار  سک  ره  ناطیش ،

.دوش یم  راتفرگ  هانگ  هب  شتدابع  هار  زا  یلیئارسا  ینب  دباع  - 

« يدنع ملع  یلع   » .دوش یم  رورغم  شتیریدم  ملع و  هب  نوراق  - 

« اهنم خلسناف  انتایآ  هانیتآ   » .دور یم  دوخ  ياه  سوه  غارس  هب  مظعا  مسا  نتشاد  اب  اروعاب  معلب  - 

« اورصبی مل  امب  ترصب   » .دوش یم  رورغم  دوخ  رنه  ملع و  هب  يرماس  - 

« هب اولخب  هلضف  نم  مهاتآ  املف   » .دنک یم رورغ  راچد  شتورث  لام و  اب  ار  یکی  - 

« ادوهش نینب  و   » .شرسپ نادنزرف  هب  ار  يرگید  - 

« رصم کلم  یل  سیلأ   » .تموکح هب  ار  يرگید  - 

« اتویب لابجلا  نم  نوتحنت  «، » داولاب رخصلا  اوباج   » .وراب جرب و  تازیهجت و  هب  ار  يرگید  و  - 

: دنک یم  یفرعم  زیچ  ود  رد  ار  ناطیش  زا  ناسنا  رارف  نامرد و  هار  نآرق  هتبلا 

« ًاّودع هوذّختاف  ّودع  مکل  ناطیّشلا  ّنا  ، » درگنب وا  هب  نمشد  دید  هب  هک  نآ  یکی 

ناطیّشلا ، » یجراخ ناطیش  هنرگو  هللااب » ذعتساف  غزن  ناطیّشلا  نم  کّنغزنی  اّما  و   » .دربب هانپ  دنوادخ  هب  ناطیش ، رورش  زا  هک  نآ  رگید 
.دنناسر یم  يدوبان  تکاله و  هب  ار  ناسنا  یسفن » یل  تلّوس  کلذکو  ، » ینورد ناطیش  و  مهل » لّوس 
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ناسنا يدوجو  داعبا  مشش : لصف 

هراشا
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: مشش لصف 

ناسنا يدوجو  داعبا 

ناسنا ندوب  يدعبود  . 1

(9 هدجس /  «. ) ...ِهِحو ْنِم ُر  ِهِیف  َخَفَنَو  ُهاَّوَس  َُّمث  » 

دیمد يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاس و  نوزوم  ار  وا  مادنا )  ) سپس

« هحور نم   » .تسوا رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  ناسنا ، تفارش  ياه  هناشن  زا  * 

(81 سی /  «. ) ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُهَو  �یََلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  �یَلَع  ٍرِداَِقب  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیلَوَأ  » 

.تساناد رایسب  راگدیرفآ  وا  و  دناوت ) یم  ، ) يرآ دنیرفایب ؟ ار  اهنآ  لثم  هک  تسین  اناوت  دیرفآ ، ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  یسک  ایآ 

رییغت لاح  رد  ًامئاد  زین  یگدـنز  تایح و  لاح  رد  دوش و  یم  یـشالتم  گرم  اب  ناسنا  مسج  تسا ؛ حور  مسج و  زا  بکرم  ناسنا  * 
هباشم یبلاق  رد  ناسنا  مسج  یلو  تسا ؛ يویند  حور  نامه  ناسنا  حور  تمایق  رد  .تسا  تباـث  ناـسنا  تیـصخش  حور و  یلو  تسا ؛

« مهلثم قلخی   » .دشاب یم  وا  يویند  مسج  بلاق 
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َّنِإ یمَـسُم  ٍلَجَأ  �َیلِإ  َرْخُْألا �ي  ُلِس  ُْریَو  َتْوَْملا  اَْهیَلَع  �یَـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اَهِماَنَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلاَو  اَِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهللا  » 
(42 رمز /  «. ) َنو ُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتاَیَآل  َذ 

�
َِکل ِیف 

یم  ) باوخ ماگنه  رد  تسا  هدرمن  هک  ار  نآ  ناج )  ) و دریگ ، یم  لماک  روط  هب  ناـشگرم  ماـگنه  هب  ار  اـه  ناـج  هک  تسا  دـنوادخ 
هب  ) نیعم یتدم  يارب  هدیـسرن ) ارف  شگرم  هک   ) ار رگید  ياه  ناج  دراد و  یم  هاگن  هدـش  یعطق  وا  رب  گرم  هک  ار  نآ  سپ  دریگ ،)

، دـننک یم  رکف  هک  یهورگ  يارب  يرادـیب ،) باوخ و  ماگنه  حور  نداد  نتفرگ و   ) نیا رد  کش  یب  .دـنادرگ  یم  زاـب  ناـنآ ) مسج 
.دراد دوجو  ادخ ) تردق  زا   ) گرزب ییاه  هناشن 

.دنام یم  یقاب  گرم  زا  سپ  حور  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  باوخ  ای  گرم  ماگنه  هب  دنتسه و  لقتـسم  تقیقح  ود  حور ، مسج و  * 
 « َسُْفنَْألا یَّفَوَتَی  -ُه  َّللا » 

: دنتسه هورگ  هس  تادوجوم  تسا ؛ يدعب  ود  يدوجوم  يونعم ، دعب  يدام و  دعب  زا  يرادروخرب  رطاخب  ناسنا  حیضوت :

( تاناویح ) .دنتسه هزیرغ  يدام و  دعب  عبات  طقف  هک  یتادوجوم  . 1

( هکئالم ) .دنتسه هفیظو  يونعم و  دعب  عبات  طقف  هک  یتادوجوم  . 2

( ناسنا ) .تسا هفیظو  لابندب  مه  هزیرغ و  عبات  مه  هک  یتادوجوم  . 3

ود زا  يرادروخرب  رطاخب  ناسنا  .هزیرغ  مه  دراد و  هفیظو  مه  ناسنا  هک  تسا  نیا  تادوجوم  ریاس  زا  وا  زیامت  هجو  ناسنا و  تفارش 
: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  ود  هب  ار  ناسنا  ياهزاین  .دراد  تادوجوم  ریاس  اب  یتوافتم  ياهزاین  تیصخش و  توافتم ، دعب 

تـسا ناسنا  يدام  ینامـسج و  دـعب  هب  طوبرم  يدرف  ياهزاین  یعامتجا ، مه  تسا و  يدرف  ياهزاین  لماش  مه  هک  يدام  ياهزاین  . 1
زا يرگید  عون  زا  ناسنا  .لسن  دیلوت  نکسم و  كاشوپ ، كاروخ ، دننام : دنتسه ، كرتشم  وا  اب  اه  هتـساوخ  نیا  رد  زین  تاناویح  هک 

ياهزاین نامه  هک  تسا  رادروخرب  زین  يدام  ياهزاین 

اما تشادن ؛ دوجو  اهزاین  نیا  درک ، یم  یگدنز  اهنت  ناسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ یعامتجا 
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هب زاین  دننام : تسه ؛ يدیدج  ياهزاین  یعمج  یگدنز  رد  دهاوخ  یم  تاررقم  دننک ، یگدنز  اج  کی  رد  دنتساوخ  رفن  دصناپ  رگا 
 . ...و تاررقم  نوناق و  عاونا  لوئسم ،

یحور دـعب  هب  قلعتم  هک  تساه  شیارگ  اهزاین و  زا  هتـسد  نیا  زا  يرادروخرب  تاناویح  رب  ناسنا  يرترب  لـماع  یلاـع : ياـهزاین  . 2
هک دشاب  نیا  ناسنا  دید  رگا  دندوبرتولج ، ام  زا  تاناویح  يرـسکی  دوب ، یـصخش  ياهزاین  رد  رـصحنم  طقف  ناسنا  رگا  .تسا  ناسنا 

؛ تسین مه  یعامتجا  زاین  ناسنا  تفارـش  يرترب و  لیلد  .تسا  رتهب  ام  زا  شکاروخ  یلیخ  تاناویح  یـضعب  دـشاب ، بوخ  شکاروخ 
ياهزاین دوجو  رطاخب  هن  ام  تیناسنا  سپ  دنراد ؛ ربهر  هکلم و  دنک ؛ یم  یگدنز  یهورگ  یعمج و  هتـسد  مه  هچروم  روبنز و  نوچ 

یلاع زاین  .ددرگ  یمرب  تسه ، ناسنا  حور  زا  هدـمآرب  هک  وا  یلاع  ياـهزاین  هب  هکلب  یعاـمتجا ؛ ياـهزاینرطاخب  هن  تسا و  یـصخش 
یناسنا ره  دنک ، ادـیپ  تخانـش  یتسه ، همـشچرس  هب  تبـسن  دوش و  هاگآ  دـهاوخ ، یم  شلد  یناسنا  ره  یهاگآ ، تخانـش و  دـننام :

؟ تسیچ یگدنز  زا  فده  هک  دمهفب  دهاوخ  یم  شلد 

طوقس رگا  دوش و  یم  رترب  هتـشرف  زا  دریگ و  یم  جوا  تیاهن  یب  ات  تفرگ  جوا  رگا  .دراد  رارق  تیاهن  یب ود  نیب  ناسنا  تقیقح  رد 
یم ناسنا  ( 5 نیت /  «. ) َنِیِلفاَس َلَفْسَأ  ُهاَنْدَد  َُّمث َر  دیامرف « : یم  نآرق  هک  دوش  یم  تسپ  ردق  نآ  دنک و  یم  طوقس  تیاهن  یب  ات  درک 

گرگ دنک ، يدزد  ایند ، ياه  شوم  همه ي  هزادنا ي  هب  دناوت  یم ناسنا  کی  تسا و  دزد  شوم  .دوش  رتدب  اهدـب  همه ي  زا  دـناوت 
هب دـناوت  یم  ناسنا  تسارگ و  هلیح هابور  .دـنک  یگدـنرد  گرگ  تقلخ  خـیرات  هزادـنا ي  هب  دـناوت  یم  ناسنا  کی  تسا و  هدـنرد 
ایند ياهرام  همه ي  هزادـنا ي  هب  دـناوت  یم  ناسنا  نابز  دـنز و  یم  شین  رام  دـنک و  يرگ  هلیح نیمز  هرک ي  ياه  هاـبور  هزادـنا ي 

دراد و هنیک  رتش  دنزب و  شین 

زا دناوت  یم هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  .دشاب  هتشاد  هلاس  دص  هنیک ي  دناوت  یم  ناسنا 
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یم رلتیه  دوشن ، وا  لماش  ایبنا  تیادـه  ناسنا  رگا  .دوش  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  دوشن  وا  لـماش  اـیبنا  تیبرت  رگا  دوش و  رتهب  هکئـالم 
.دراد يدایز  بیشن  زارف و  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  .دوش  یم  یلع  ماما  دوش ، وا  لماش  رگا  دوش و 

، مینک تازاجم  ار  یناسنا  میهاوخ  یم  یتقو  دیوگ : یم  ادخ  .دنک  شومارف  ار  دوخ  تقیقح  هک  تسا  نیا  ناسنا  تراسخ  نیرتگرزب 
ْمُهاْسنَأَف  » هک مینک  یم  يراـک  مه  اـم  دـننک ، یم  شومارف  ار  ادـخ  مدرم  هللا .»  اوُسَن   » .دـنک شومارف  ار  شدوخ  هک  مینک  یم  يراـک 

ار تدوخ  تلزنم  هاگیاج و  يونعم و  يدام و  ياهورین  دادعتسا و  تیلباق و  ینعی  دننک ؛ شومارف  ار  ناشدوخ  ( 19 رشح / «. ) ْمُهَسُْفنَأ
ناسنا رگم  .هافر  توهـش و  راک ، ینعی ، ناسنا  دیوگ : یم  هک  دـنک  یم  لفاغ  دوخ  زا  نانچ  ار  ناسنا  برغ  يایند  .ینک  یم  شومارف 

یگدـنز يارب  نم  رگا  میتـساوخ ؟ یم  هچ  يارب  دادعتـسا  همه  نیا  سپ  تسا ، روط  نیا  رگا  هدـش ؟ قلخ  كاـشوپ  كاروـخ و  يارب 
.متساوخ یمن  دادعتسا  همه  نیا  مدوب ، هدش  قلخ  یناهج  نیا  يدام و 

.دشورف یمن  يدام  يویند و  روما  هب  ار  دوخ  دوز  دزرا ، یم  ردق  هچ  هک  دنادب  رگا  تسا ؛ گرزب  تیاهن  یب  ناسنا  دیوگ : یم  نآرق 
ردق هچ  هک  دـناد  یمن  مدآ  یهاگ  .دروخب  بیرف  تسا  نکمم  درادـن ، تخانـش  نوچ  الط ؛ ای  تسا  سم  نیا  دـناد  یمن  مدآ  یهاگ 

نیـشام راوس  اـج  همه  مدرم  تروص  نآ  رد  دـشاب ، ناـموت  نویلیم  کـی  يرتـیل  نیزنب  رگا  دـشورف ، یم  نازرا  ار  شدوخ  دزرا ، یم 
، تسا دنمشزرا  ردقچ  هک  دمهفب  یمدآ  رگا  .دنوش  یم  یصخش  نیشام  راوس  مهم  یلیخ  ياهراک  يارب  طقف  دنوش و  یمن  یصخش 

.دهد یمن رارق  نارگید  رایتخا  رد  تحار  ار  شرمع  دادعتسا و  شوگ ، مشچ ، .دشورف  یمن  ار  شدوخ  نازرا  دوز و 
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نآرق رد  حور  . 2

نآرق رد  حور  یناعم  . 1-2

: تسا هتفر  راکب  ریز  دراوم  رد  هدمآ و  نآرق  رد  هبترم  کی  تسیب و  حور »  » هملک ي

«، هحور نم  هیف  خفن   » .تسا هدش  هدیمد  ناسنا  دبلاک  رد  هک  یحور  فلا )

«، هدابع نم  ءاشی  نَم  یلع  هرمأ  نم  حوّرلا  یقُلی   » .یحو ب )

«، انرمأ نم  ًاحور  کیلا  انیحوَا  کلذک   » .نآرق ج )

«، سدقلا حورب  هاندّیا   » .سدقلا حور  د )

«، حورلاو هکئالملا  لّزنت   » .رترب هتشرف  ه )

 «. اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  اَمَو  ّیِب  ِْرمَأ َر  ْنِم  ُحو  ُّرلا  ُِلق  ِحو  ُّرلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَیَو  » 

.دنا هدادن  امـش  هب  شناد  زا  یکدنا  زج  تسا و  وا ) هب  طوبرم  و   ) مراگدرورپ روما  زا  حور  وگب : .دنـسرپ  یم  حور  هرابرد ي  وت  زا  و 
(85 ءارسا / )

.دسانش یم  ار  نآ  دنوادخ  اهنت  تسا و  ینامسآ  دعب  ياراد  یهلا و  يا  هخفن  هتخانشان و  هدیچیپ ، يرما  رشب ، حور  * 

ینعی .دندومرف  ریسفت  لیلق  دارفا  يانعم  هب  هکلب  دندرکن ؛ ریـسفت  لیلق  ملع  هب  ار  لیلق »  » هملک ي ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رقاب  ماما 
.دنراد یهاگآ  حور  تقیقح  هب  نانآ  اهنت  هدش و  هداد  مدرم  زا  یکدنا  هب  اهنت  لماک ، ملع 

« ّیبر رمأ  نم   » .تسا یهلا  رارسا  زا  رشب و  شناد  مهف و  قوف  حور ، تقیقح  * 

ُْمْتنُک اَِمب  ِبَُنی  ْمُُکئّ َُّمث  ْمُکُعِج  ْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث  یمَـسُم  ٌلَـجَأ  �یَـضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  ِراَـهَّنلِاب  ُْمتْح  َرَج  اَـم  ُمَْلعَیَو  ِلـْیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُهَو  » 
(60 ماعنا /  «. ) َنُولَمْعَت

امش سپس  دناد ، یم  دیهد  یم  ماجنا  زور  رد  ار  هچنآ  دریگ و  یم  باوخ ) ماگنه  هب   ) بش رد  ار  امـش  حور )  ) هک تسا  یـسک  وا  و 
رمع  ) نّیعم تّدم  ات  دزیگنا  یمرب  باوخ  زا  ار 

.دهد یم  ربخ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امش  سپ  تسوا  يوس  هب  امش  تشگزاب  تبقاع  .دوش  يرپس  امش )
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حور دوش  یم  مولعم  سپ  میریگ ، یم  ار  امـش  ام  دـیامرف : یم  یلو  دریگ ؛ یم  ار  ناسنا  حور  باوخ  ماگنه  هب  دـنوادخ  هک  نیا  اب  * 
.تسوا تقیقح  مامت  ناسنا 

(93 ماعنا /  «. ) ...ُمُکَسُْفنَأ اوُج  ِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  وُطِسَاب  ُهَِکئاَلَْملا  ِتْوَْملا َو  ِتا  َرَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  َرَت �ي  َْولَو  »...

ياه تسد  ناـنآ ) حور  ضبق  يارب   ) ناگتـشرف هتفرگ و  رارق  گرم  تارکـس  رد  نارگمتـس  هک  ار  یناـمز  ینیبب  رگا  ربماـیپ )! يا   ) و
.دنهد یم  نداد  ناج  نامرف  هدوشگ و  ار  شیوخ  تردق ) )

« مکسفنأ اوجرخأ   » .تسا لقتسم  وا  مسج  زا  ناسنا  حور  * 

ادخ هب  ناسنا  حور  باستنا  . 2-2

(29 رجح /  «. ) ...یِحو ْنِم ُر  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  » ...

مدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا 

دارم هکلب  دنشک ؛ یم  سفن  زین  تاناویح  اریز  تسین ؛ ندیـشک  سفن  نتـشاد و  ناج  ناسنا ، رد  دنوادخ  حور  ندش  هدیمد  زا  دارم  * 
نآ تفارـش  نایب  يارب  دـنوادخ ، هب  حور  نداد  تبـسن  تسا و  ناسنا  هب  ادـخ  يوس  زا  ملع  هدارا و  تیقـالخ ، نوچ  یتافـص  ياـطعا 

 «. هللا رهش   » و هللا »  تیب   » ریظن تسا ،

حور لالقتسا  ياه  هناشن  زا  ایؤر  ندید  . 3-2

یبیغ روما  اب  نآ  هطبار ي  حور و  لالقتـسا  هناشن ي  زا  يرادـیب ، رد  اهنآ  ندـش  ریبعت  هک  هدـش  لقن  يددـعتم  ياه  باوخ  نآرق  رد 
: هلمج زا  تسا ،

فسوی ترضح  باوخ  فلا )

(4 فسوی /  «. ) َنیِدِجاَس ِیل  ْمُُهْتیَأ  َرَمَْقلاَو َر  َسْمَّشلاَو  اًبَکْوَک  َرَشَع  َدَحَأ  ُْتیَأ  ّیِنِإ َر  َِتبَأ  اَی  ِهِیبَِأل  ُفُسُوی  َلاَق  ْذِإ  » 

ربارب رد  ار  اهنآ  مدـید ، هام  دیـشروخ و  اب  هراتـس  هدزای  باوخ ) رد   ) نم انامه  ردـپ ! يا  تفگ : شیوخ  ردـپ  هب  فسوی  هک  هاگ  نآ 
.مدید نانک  هدجس  دوخ 
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رصم مکاح  باوخ  ب )

َياَیْؤ ِیف ُر  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  ٍتاَِسباَی  َرَخُأَو  ٍرْضُخ  ٍتاَُلْبنُس  َْعبَسَو  ٌفاَجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍناَمِس  ٍتا  َرََقب  َْعبَس  َرَأ �ي  ّیِنِإ  ُِکلَْملا  َلاَقَو  » 
(43 فسوی /  «. ) َنو ُُربْعَت  اَیْؤ  ُّرِلل  ُْمْتنُک  ْنِإ 

( هشوخ تفه   ) زبس و هشوخ  تفه  دـنروخ و  یم  ار  اهنآ  رغال  واگ  تفه  هک  هبرف  واگ  تفه  نم  تفگ : رـصم )  ) هاـشداپ يزور )  ) و
.دیهد رظن  نم  هب  مباوخ  هرابرد ي  دینک  یم  باوخ  ریبعت  رگا  موق ! ناگرزب  يا  مدید ، باوخ ) رد   ) ار رگید  هدیکشخ ي 

رصم ناینادنز  باوخ  ج )

ُْهنِم ُْریَّطلا  ُلُکْأَت  اًْزبُخ  یِـسْأ  َقْوَف َر  ُلِمْحَأ  ِینا  َرَأ  ّیِنِإ  ُرَخْآلا  َلاَقَو  ًرْمَخ ا  ُرِـصْعَأ  ِینا  َرَأ  ّیِنِإ  اَمُهُدَـحَأ  َلاَق  ِناَیَتَف  َنْجِّـسلا  ُهَعَم  َلَخَدَو  » 
 «. َنِینِسْحُْملا َنِم  َكا  ََرن  اَّنِإ  ِِهلیِوْأَِتب  ِبَن  اَْنئّ

هک مدـید  ار  دوخ  باوـخ  رد  نم  تفگ : دـمآ و ) فـسوی  دزن   ) ود نآ  زا  یکی  .دـندش  نادـنز  دراو  رگید  ناوـج  ود  فـسوی ، اـب  و 
یم نآ  زا  ناگدـنرپ  مرب و  یم  ینان  مرـس  رب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  دوخ  نم  تفگ : يرگید  مراـشف و  یم  بارـش  يارب  ار ) روگنا  )

(36 فسوی /  ) .مینیب یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  ام  انامه  زاس ! هاگآ  نامباوخ  ریبعت  زا  ار  ام  دنروخ ،

مالسا ربمایپ  باوخ  د )

...َنُوفاَخَت َال  َنی  ِرِّصَقُمَو  ْمُکَسوُء  ِلَُحم ُر  َنیِقّ َنِینِمآ  -ُه  َّللا َءاَش  ْنِإ  َما  َرَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  اَیْؤ  ُّرلا  َُهلوُس  -ُه َر  َّللا َقَدَص  ْدََقل  » 
(27 حتف / «. )

ياهرس يوم )  ) هک یلاح  رد  رطاخ ، هدوسآ  هّللاءاشنا  ناناملسم  امش  .دیشخب  ققحت  قح  هب  شربمایپ  يارب  ار  ایؤر  نآ  دنوادخ ، انامه 
( نخان وم و  و   ) ریصقت هدیشارت و  ار  دوخ 

.دش دیهاوخ  لخاد  مارحلا  دجسم  هب  دیرادن ، یتشحو  سرت و  سک  چیه  زا  دیا و  هدرک  هاتوک  دیا  هدرک 

میهاربا ترضح  باوخ  ه )

(102 تافاص /  «. ) ...�ي َرَت  اَذاَم  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  ّیِنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  َرَأ �ي  ّیِنِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  » ...

... ؟ تسیچ ترظن  ینیب و  یم  هچ  هک  رگنب  سپ  منک ، یم  حبذ  ار  وت  هک  منیب  یم  نینچ )  ) باوخ رد  انامه  مدنزرف ! يا  تفگ :

.لقع ملاع  لاثم ، ملاع  تعیبط ، ملاع  زا : دنترابع  ملاوع  يدنب  مسقت کی  رد  حیضوت :
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یقیاقح شیوخ ، ناکما  دادعتسا و  نازیم  هب  دنک و  یمرارقرب  طابترا  ملاع  ود  نآ  اب  باوخ  رد  دراد ، هک  يدرجت  رطاخب  ناسنا  حور 
يا هنوگ هب  قیاـقح  هنرگا  دـنک و  یم  مهف  كرد و  یعقاو  تروص  ناـمه  هب  ار  قیاـقح  دـشاب ، لـماک  حور  رگا  .دـنک  یم  كرد  ار 

رد ار  هلیح  ریـش و  رد  ار  تعاجـش  يرادیب ، رد  هک  روط  نامه  .دبای  یم  رگید  ياه  بلاق  رد  ار  اهنآ  دـنهد و  یم ناشن  ار  دوخرگید 
هب ار  ینادان  لهج و  سابل و  بلاق  رد  ار  جاودزا  رون ، بلاق  رد  ار  ملع  زین  باوخ  رد  مینیب ، یم  میناد و  یم هوک  رد  ار  يدنلب  هابور و 

.مینک یم  هدهاشم  یکیرات  تروص 

: دنا هتسد  دنچ  دننیب ، یم  باوخ  هک  یناسک 

فاص و ار  یقیاقح  هدش و  طبترم  لقع  ملاع  اب  ساوح ، ِنتفر  باوخ  زا  دعب  دـنراد و  يدرجم  لماک و  حور  هک  یناسک  لوا ؛ هتـسد 
زا ار  يا  هراوهام  جاوما  هک  راد  تهج  صوصخم  ياه  نتنآ  اب  ملاس  ياه  نویزیولت  ریظن   ) .دـننک یم  تفایرد  رگید  يایند  زا  نشور 

.درادن ریبعت  هب  يزاین  تسا ، فاص  میقتسم و  شتفایرد  هک  اه  باوخ  هنوگ  نیا .دریگ ) یم  تسد  رود  طاقن 

لیخت هیبشت و  کفرب و  اب  هارمه  فاصان و  ار  قیاقح  ایؤر ، ملاع  رد  دنتـسه و  طـسوتم  حور  ياراد  هک  دنتـسه  یناـسک  مود ؛ هتـسد 
رد يرسفم  دیاب  هک   ) .دننک یم  تفایرد 

( دنک ریبعت  ار  باوخ  نآ  یملاع  یترابع ، هب  دهد و  حیضوت  ار  ملیف  يارجام  هدنریگ ، هاگتسد  رانک 

ِياه هنحـص  ریظن   ) .درادـن یموهفم  اهنآ  باوخ  هک  تسا  نوزومان  مطالتم و  يردـق  هب  نانآ  حور  هک  دنتـسه  یناـسک  موس ؛ هتـسد 
ثاغـضا  » هب نآرق  رد  دنتـسین ، ریبعت  لباق  هک  اـهایؤر  عون  نیا  .دروآ ) یمنردرـس  يزیچ  یـسک  هک  ینویزیولت  کـفربرپ  هدـنکارپ و 

.تسا هدش  ریبعت  مالحا »

ص:169

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد  بلق  . 3

بلق موهفم  . 1-3

: تسا هتفر  راک  هب  یفلتخم  یناعم  هب  بلق  نآرق  رد 

« كرد لقع و   » ینعم هب  لوا :

(37 ق /  «. ) ...ٌْبلَق َُهل  َناَک  ْنَِمل  َرْکَِذل �ي  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  » 

.دنشاب هتشاد  كرد  لقع و  يورین  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و  بلاطم  نیا  رد 

زا روظنم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  ناسنا  كاردا  زکرم  دارم  هکلب  تسین ؛ لکـش  يربونـص  مسج  بلق ، زا  روظنم  * 
.تسا لقع  نامه  بلق  زا  دارم  سپ  تسا ، هدش  حرطم  ندینش  رانک  رد  بلق  هیآ  نیا  رد  .تسا  لقع  بلق ،

 «. ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌهَواَشِغ  ْمِه  ِراَْصبَأ  �یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  �یَلَعَو  ْمِِهبُوُلق  �یَلَع  -ُه  َّللا َمَتَخ  » 

(7 هرقب /  ) .تسا اهنآ  راظتنا  رد  یگرزب  باذع  هدنکفا و  هدرپ  اهنآ  ياه  مشچ  رب  هداهن و  رهم  نانآ  ياهشوگ  اهلد و  رب  ادخ 

(37 ق /  «. ) ٌدیِهَش َوُهَو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َناَک  ْنَِمل  َرْکَِذل �ي  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  » 

.دشاب رضاح  دهد و  ارف  شوگ  ای  دراد  لقع  هک  سک  نآ  يارب  تسا ، يزردنا  رکذت و  ناینیشیپ  تشذگرس  رد  ًاعطق 

« ناج حور و   » ینعم هب  مود :

(10 بازحا / … «. ) َرِجاَنَْحلا ُبُولُْقلا  ِتَغََلبَو  ُراَْصبَْألا  ِتَغاَز  ْذِإَو  » ...

.دوب هدیسر  بل  هب  اه  ناج  هدنام و  ورف  تشحو  زا  اه  مشچ  هک  یماگنه 

(97 هرقب /  «. ) َنِینِمْؤُْمِلل َرُْشبَو �ي  يًدُه  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  اَِمل  اًقِّدَصُم  -ِه  َّللا ِنْذِِإب  َِکْبلَق  �یَلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلی  ِْربِِجل  اوُدَع  َناَک  ْنَم  ُْلق  » 

، تسا هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ  نامرف  هب  وا  هک  ارچ  تسا ) ادخ  نمشد  تقیقح  رد   ) دشاب لیئربج  نمشد  هک  یـسک  وگب 
.تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  دنک و  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هک  ینآرق 
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« فطاوع زکرم   » ینعم هب  موس :

(93 هرقب /  «. ) ...ْمِه ِْرفُِکب  َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوب  ِرْشُأَو  » ...

.دش يرایبآ  رفک  رثأ  رب  هلاسوگ  تبحم  اب  اهنآ  ياه  لد  و 

(159 نارمع / لآ   «. ) ...َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  -ِه  َّللا َنِم  ٍهَمْح  اَِمبَف َر  » 

لدگنـس نشخ و  رگا  يا و  هتـشگ  نابرهم  مدرم  اب  هدـش )، وت  لاح  لماش  هک   ) ادـخ بناج  زا  یتمحر  رطاـخب  سپ  اـم )! لوسر  يا  )
 . ...دندش یم  هدنکارپ  وت  رود  زا  مدرم ) ، ) يدوب

(12 لافنا /  «. ) ...َبْع ُّرلا  او  ُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَس  » ...

.منک یم  داجیا  سرت  نارفاک  لد  رد  يدوز  هب 

بلق عاونا  . 2-3

: دنک یم  یفرعم  بلق  عون  هس  نآرق 

بینم بلق  میلس 2 . بلق  . 1

ضیرم بلق  . 3

: میلس بلق  ياه  یگژیو  * 

« هاوس دحا  هیف  سیل   » .تسین وا  رد  ادخ  زج  هک  یبلق  فلا )

.دشاب قح  میلست  هانگ و  زا  هدننک  هبوت  قح ، يامنهار  وریپ  هک  یبلق  ب )

.دشاب ملاس  ایند ، بح  زا  هک  یبلق  ج )

.دریگ مارآ  ادخ ، دای  اب  هک  یبلق  د )

.تسا عشاخ  دنوادخ ، ربارب  رد  هک  یبلق  ه )

مه هک  یکدوک  دننامه  مهبولق » تَلِجَو  هللا  رکُذ  اذا   » .دـسرت یم  وا  رهق  زا  مه  دریگ و  یم  مارآ  دـنوادخ  دای  اب  مه  نمؤم ، بلق  هتبلا 
.درب یم  باسح  نانآ  زا  مه  دریگ و  یم  مارآ  نیدلاو  اب 

: ضیرم بلق  ياه  یگژیو  * 
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« هبلق انلفغا  نم  عطتال   » .تسین يربهر  قیال  تسا و  لفاغ  ادخ  زا  هک  یبلق  فلا )
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 « ِهَْنتِْفلا َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  .ددرگ «  یم  زیواتسد  هنتف و  لابند  هک  یلد  ب )

« هیساق مهبولق  انلعج   » .دراد تواسق  هک  یلد  ج )

« نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب   » .تسا هتفرگ  راگنز  هک  یلد  د )

« مهرفکب اهیلع  هللا  عبط   » .تسا هدروخ  رهُم  هک  یلد  ه )

: بینم بلق  یگژیو  * 

رییغت نآ  زراب  یگژیو  .ددرگ  زاـب  ادـخ  يوس  هب  هدرک و  هباـنا  هبوت و  فـالخ ، فارحنا و  هب  هجوت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بینم ، بلق 
.تسا ناسنا  راتفگ  راتفر و  رد  تالاح 

ار ام  ياهلد  ایادخ ! انتیدـه » ذا  دـعب  انبولق  غزتال  اّنبر  : » دـننک یم  اعد  نینچ  نیا  نانمؤم  اذـل  تسا ، ریذـپریثأت  ریغتم و  ناسنا ، بلق  * 
.زاسم فرحنم  يدومن ، تیاده  هک  نآ  زا  دعب 

.دینادن نامارد  نمیا و  فارحنا  زا  ار  دوخ  دییوگب و  دایز  ار  هیآ )  ) هلمج نیا  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما 

ناسنا یبلق  تالاح  . 3-3

/ هرقب  «. ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  �یَلَع  -ُه  َّللاَو ُءاَشَی  ْنَم  ُبِّذَُعیَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  -ُه  َّللا ِِهب  ْمُْکبِساَُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  اَم  اوُْدُبت  ْنِإَو  »... 
(284

و  ) دهاوخب ار  هک  ره  سپ  .دنک  یم  هبـساحم  نآ  قبط  ار  امـش  دنوادخ  دـیراد ، ناهنپ  ای  دـیزاس  راکـشآ  دـیراد  لد  رد  ار  هچنآ  رگا 
.تساناوت يزیچره  رب  دنوادخ  دنک و  یم  تازاجم  دشاب ) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  دشخب و  یم  دشاب ) هتشاد  یگتسیاش 

رب یمیمـصت  هنوگ  چـیه ناسنا  دـیآ و  یم  نهذ  هب  يزیچ  رایتخا  نودـب  هک  تسا  روطخ  یهاگ  تسا : توافتم  ناسنا  یبلق  تالاح  * 
یم ناسنا  دـب  لامعا  همـشچرس ي  هک  یحور  تالاح  نآ  اما  تسین ؛ ام  تسدـب  يرایتخا و  نوچ  تسین ؛ مه  هاـنگ  دریگ و  یمن  نآ 

.دریگ یم  رارق  هذخاؤم  دروم  دراد ، هاگیاپ  ام  ناور  قمع  رد  دوش و 
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: هلمج نآ  زا  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  ررکم  بلطم  نیا  تسا و  لوئسم  شیاه  هزیگنا  تالاح و  تایحور ، ربارب  رد  ناسنا ، * 

.دنک یم  هذخاؤم  تسا ، هدومن  بسک  امش  ياهلد  هچنآ  هب  ار  امش  دنوادخ  مکبولق ،» تبسک  امب  مکذخاؤی  - »

.تسا راکهانگ  وا  لد  هدننک ، نامتک  هک  یتسارب  هبلق ،» مثاء  ّهناف  - »

.دنتسه لاؤس  دروم  مادک  ره  لد ، مشچ و  شوگ و  انامه  ًالوئسم ،» هنع  ناک  کئلوا  ّلک  داؤفلا  رصبلا و  عمّسلا و  ّنا  - »

نایم رد  داسف  هانگ و  عویش  هب  یلبق  هقالع  هرخألاو » اینّدلا  یف  ٌمیلأ  ٌباذع  مهل  اونما  نیّذلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا  نّوبحی  نیّذلا  ّنا  - »
.تسا ترخآ  ایند و  باذع  ببس  نانمؤم ،

.دنوش یم  تازاجم  دوخ  تاینو  راکفا  ساسارب  مدرم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  * 

« مکسفنا یف  ام  اودبت   » .تسا وا  ینورد  تاداقتعا  رکفت و  زرط  رگناشن  ناسنا  لامعا  تسوا .» رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  * »

ناسنا یبلق  ضارما  . 4-3

ینامگدـب و کش و  زا  تسا  ولمم  ضیرم  لد  .كاپان  ضیرم و  اهلد  زا  یـضعب  دنتـسه و  كاـپ  اـهلد  زا  یـضعب  دـیامرف : یم  نآرق 
.تسا دیحوت  صولخ و  نامیا و  رهم و  زا  رپ  مه  ملاس  لد  ...و ، رورغ  يزابجل و  بصعت و  راکنا و 

رتدوز ریـش  يزیرب ، ریـش  هتـسشن  فرظ  رد  رتشیب  هچره  .يزیرب  ریـش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هتـسشن  فرظ  دننام  دشاب ، ضیرم  لد  رگا 
یم دزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  ناضمر  هام  رحـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .درک  تقد  یبلق  ضارما  هب  دـیاب  .دوش  یم  دـساف 

.يدرک كاپ  كرش  زا  ارم  بلق  هک  رکش  ار  وت  ایادخ ! ِیْبلَق » ِكْرِّشلا  َنِم  َْتیَّقَن  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا  : » دیوگ

ِهللا ِرْکِِذب  الَأ   » .تسادخ رظن  ریز  شیاهراک  هک  دناد  یم  تسین و  هدوهیب  هک  دناد  یم  نوچ  دراد ؛ شمارآ  هک  تسا  یبلق  ملاس  بلق 
هچ زا  مدآ  ( 28 دعر / «. ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت 
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هاگآ دراد ، نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  .نتفر  تراسا  هب  زا  ای  تسا  ندش  دوبان  زا  ای  وا  سرت  دسرت ، یم  هک  یناسنا  دراد ؟ هرهلد  يزیچ 
مدآ .دوش  یم  ضوع  شسابل  دنک و  یم  ضوع  ار  هناخ  گرم  اب  هکلب  تسین ؛ يوبان  گرم  هک  دناد  یم .دوش و  یمن  دوبان  هک  تسا 

هک تسا  یبلق  ملاس ، بلق  نیاربانب  .دش  یم  روط  نیا  شاک  هک  دروخ  یمن  هصغ  هاگ  چـیه .دـنیب  یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  نمؤم 
.دوش یم  میلست  دنک و  یم  رواب  ندیمهف ، زا  سپ  دنک ، یمن  تجاجل 

/ رمز  «. ) ٍنِیبُم ٍلاَلَض  ِیف  َِکئ  -ٰ َلوُأ -ِه  َّللا ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساَْقِلل  ٌْلیَوَف  ِّهِب  ْنِم َر  ٍرُون  �یَلَع  َوُهَف  ِماَلْـسِْإِلل  َرْدَص ُه  -ُه  َّللا َرَـش َح  ْنَمَفَأ  » 
(22

یسک لثم   ) تسا رون  زا ) یبکرم  زارف   ) رب ادخ  فرط  زا  وا  سپ  تسا ، هداشگ  مالسا  شریذپ )  ) يارب ار  شا  هنیس  ادخ  هک  یسک  ایآ 
یهارمگ رد  نانآ  دننک ! یمن  ادخ  دای  یلدگنس  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  هن ) تسا ؟ رورغ  تجاجل و  بصعت و  يانگنت  رد  هک  تسا 

.دنراکشآ

ترـضح زا  دومرف ، توالت  ار  هیآ  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  بلق : تواسق  ناـمرد  * 
لد توملل » دادعتـسالا  دولخلا و  راد  یلا  هباـنالا  رورغلا و  راد  نع  یفاـّجتلا  : » دومرف تسیچ ؟ لد  رد  روـن  دورو  هناـشن ي  دندیـسرپ :

.نآ ندیسر  رارف  زا  شیپ  گرم  يارب  یگدامآ  ترخآ و  نادواج  يارس  هب  هجوت  ایند و  بیرف  رپ  يارس  هب  نتسبن 

هب دراد ، ردـص  هعـس ي  اب  يرتشیب  تبـسانم  هک  یلدـگنت  ياج  هب  « ) مهبولق هیـساقلا   » .تسا بلق  رب  یهلا  رون  شبات  عنام  تواسق ، * 
(. تسین ریذپذوفن  زگره  یلدگنس  یلو  تسا ؛ ریذپذوفن  یمک  گنت  فرظ  اریز  دومن ؛ ریبعت  یلدگنس 

رس و ییوگرپ ، یباوخرپ ، يروخرپ ، هلمجزا : تسا  هدش  نایب  تواسق  لماوع  زا  یضعب  یتایاوررد  ؟ تسیچ تواسق  لماوع  حیـضوت :
.دایز يوزرآ  دایز ، هدنخ ي  بعل ، وهل و  ندینش  شایع ، ياه  مدآ  اب  تساخرب  تسشن و  قمحا ، مدآ  اب  ندز  هلک 
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(3 هدـئام /  ...«. ) ِهللا ِْریَِغل  َّلِـهُأ  اـم  ِریْزنِْخلا َو  ُمَْحل  ُمَّدـلا َو  ُهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » تسا هیذـغت  بلق  تواـسق  لـماوع  زا  رگید  یکی 
یسق  » هک دیروخن  ار  اهاذغ  زا  يرس  کی  هک  تسا  هدش  شرافـس  اذل  .تسا  مارح  ندروخ  نوخ  .تسا  مارح  ندروخ  هدرم  تشوگ 

.دیوش یم  بلقلا »

 «. َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی  ْمِّهِب  ْنَع َر  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  َنُوبِسْکَی .  اُوناَک  اَم  ْمِِهبُوُلق  �یَلَع  َنا  َْلب َر  اَّلَک  »

بوجحم و ناشراگدرورپ  فاطلا ) ) زا زور  نآ  رد  نانآ  .تسا  هداهن  راگنز  ناشیاهلد  رب  دندرک  یم  بسک  هچنآ  هکلب  تسین ، نینچ 
14 و 15) نیففطم /  ) .دنمورحم

رب هانگ  هاگره  دـیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رقاب  ماما  .دنیـشن  یم  یتمیق  ساـنجا  رب  هک  تسا  راـگنز  ياـنعم  هب  نیَر » * »
 «. ْمِِهبُوُلق �یَلَع  َنا  َْلب َر  اَّلَک  يانعم «  تسا  نیا  دوب و  دهاوخن  وا  يراگتسر  هب  يدیما  دوش ، بلاغ  ناسنا 

هنرگو دـنمورحم ، دـنوادخ  شاداپ  زا  هک  تسا  نآ  َنُوبوُجْحََمل »  ٍذـِئَمْوَی  ْمِّهِب  ْنَع َر  ْمُهَّنِإ  زا «  دارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  * 
.درادن ناکم  دنوادخ 

دیفس شبلق  هک  نآ  رگم  تسین ، يا  هدنب  چیه  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رقاب  ماما  .دنز  یم  گنز  مدآ  لد  یهاگ  حیـضوت :
رب رارصا  رگا  دوش و  یم  وحم  یهایس  نآ  دنک ، هبوت  رگا  دیآ و  یم  دیدپ  یهایـس  هطقن ي  يدیفـس  نآ  رد  هانگ ، ره  ماجنا  اب  .تسا 

یهایس دنک ، هانگ 

.دنک یمن ادیپ  هار  تداعس  ریخ و  هب  ناسنا  رگید  دریگ و  یمارف  ار  بلق  يدیفس  مامت  هتفای و  هعسوت 

 «. ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْح  َْکنَُدل َر  ْنِم  اََنل  ْبَهَو  اَنَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َال  اَنَّب  َر  » 

دوخ يوس  زا  نادرگم و  لیام  لطاب  هب  ار  ام  ياهلد  يدرک ، تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  سپ  اراگدرورپ ! دنیوگ ): یم  ملع  رد  ناخسار  )
(8 نارمع / لآ   ) .يا هدنشخب  رایسب  دوخ  وت  هک  یتسار  هب  .شخبب  یتمحر  ار  ام 

« اَنبُوُلق ْغُِزت  ال   » .تسا یناسنا  راکفا  بلق و  یهارمگ ، تیاده و  روحم  * 
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 « اَنَْتیَدَـه ْذِإ  َدـَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َال  اَنَّب  َر  تسا « : نیا  ناشیاهاعد  زا  یکی  اوقت  اـب  دارفا  .تسا  قح  هار  زا  فارحنا  ینعم  هب  غیز » : » حیـضوت
.نکن فرحنم  ار  ام  بلق  يداد ، رارق  طخ  رد  يدرک و  تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  دعب  ( 8 نارمع / لآ )

هئطوت دنتـسب ، شیور  هب  ار  اهرد  دنتخادنا ، نادنز  رد  دنتخادنا ، هاچ  رد  ار  فسوی  ترـضح  .منکن  کش  مدرک ، رواب  هک  نآ  زا  دعب 
راـیتخا رد  ار  تموـکح  هک  نیا  اـما  دـش ؛ جراـخ  تمالـس  هب  تارطخ  نیا  هـمه ي  زا  .دـنتخادنا  هار  وا  ندـناشک  داـسف  هـب  يارب  يا 

یم ارم  ناـج  یتـقو  ایادـخ ! يدرک ، متموکح  سیئر  ارم  هک  ـالاح  ایادـخ ! تفگ : دـنک ، یم  تسم  ار  مدآ  تموـکح  نوـچ  تفرگ ،
ار وت  یلع ! ای  درک : مالعا  ینارنخـس  رد  ربمغیپ  .دوب  ربمغیپ  ینارنخـس  ياپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مشاب ! ناملـسم  نم  يریگ ،
ای دیـسرپ : طقف  دـشک ؟ یم  هنوگچ  ینامز و  هچ  ارچ ؟ یـسک ؟ هچ  هک  درکن  یلاؤس  چـیه  دیـسرتن و  یلع  ترـضح  تشک ! دـنهاوخ 

.مشاب هدش  فرحنم  دنکن  و  دوب ؟ مهاوخ  نید  یب  ای  تشاد  مهاوخ  نید   (1)« ِینیِد ْنِم  ٍهَماَلَس  ِیفَأ   » دنشک یم  ارم  یتقو  ادخ ! لوسر 
.تسا یبلق  ضارما  زا  یکی  فارحنا  .تسا  فارحنا  رکف  هب  فسوی  .تسا  فارحنا  رکف  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

یگدـننار لـثم  ندـش  مدآ  .دوـش  فرحنم  تسا ، نکمم  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  هک  تسا  ناـسنا  نیا  تـسا ، یگرزب  سرد  نـیا 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـتفایب  هرد  هب  ندز  ترچ  يا  هظحل  اب  دـشاب و  هدـننار  لاس  لهچ  تسا  نکمم  یـسک  تسا ،

کی اب  .منک  یمن  هدجـس  تفگ : .درک  يزابجل  ادـخ  ربارب  رد  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  یلو  درک ، تدابع  لاس  رازه  شـش  ناطیش 
.تفر نیب  زا  شتدابع  لاس  نارازه  يزابجل  هظحل 

(7/ نارمع لآ «. ) ِهَْنتِْفلا َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  : » دیوگ یم  نآرق 
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ضیرم ياه  ناسنا  .دریگ  یم  ار  هباشتم  اهر و  ار  مکحم  تایآ  .دـنک  یم  يوریپ  تاهباشتم  زا  تسا ، فارحنا  ناشلد  رد  هک  ییاهنآ 
دزن اه  هیآ  نیا  ملع  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  ربص  ولهپ  ود  ياه  هیآ  ربارب  رد  ملاس  ياه  مدآ  .دـنور  یم  ولهپ  ود  ياـه  هیآ  غارـس  هب 

.دننک یم  لمأت  مکحم ، ياه  هیآ  يور  دننک و  یمن  هنالوجع  تواضق  .دوش  نشور  ات  مینک  ربص  .تسا  همئا 

 «. ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌهَواَشِغ  ْمِه  ِراَْصبَأ  �یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  �یَلَعَو  ْمِِهبُوُلق  �یَلَع  -ُه  َّللا َمَتَخ  » 

(7 هرقب /  ) .تسا گرزب  یباذع  نانآ  يارب  تسا و  يا  هدرپ  ناشنامشچ  ربارب  رد  تسا و  هدز  رهم  نانآ  شوگ  رب  اهلد و  رب  دنوادخ 

: میناوخ یم  هک  نانچ  .تسا  نانآ  ياه  تجاجل  رفیک  دنز ، یم  راّفک  لد  رب  دنوادخ  هک  یتخبدب  رهُم  * 

« ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  »

.دنز یم  رهم  هشیپ  متس  ّربکتم و  دارفا  لد  رب  ادخ 

.تساه شوگ  اهلد و  ندروخ  رهم  ببس  داحلا ، رفک و  * 

مه ادخ  هک  تسا  نآ  تشاذگ ، شوپرس  نآ  رب  دیمهف و  ار  قح  هک  یـسک  يازج  هللا »  َمَتَخ   » .تسام لمع  اب  بسانتم  یهلا ، رفیک  * 
هیلع اضر  ماما  .دـنک  یم  مهارف  ار  شیوخ  یتخبدـب  لماع  دوخ  ناـسنا ، عقاو  رد  .دراذـگ  شوپرـس  شرکف  حور و  شوگ ، مشچ ، رب 

.تساهنآ رفک  تبوقع  ندروخ ، رهُم  دومرف : مالسلا 

رهم ناشیاه  لد  رب  ادـخ  ْمِِهبُوُلق » یلَع  ُهللا  َمَتَخ  : » میراد نآرق  زا  ییاـه  هیآ  رد  .تسا  متخ  یبلق  ياـه  ضرم  زا  رگید  یکی  حیـضوت :
يدش و تسرپایند  يدوب ، ایند  رادـفرط  ترخآ ، ایند و  نیب  يدروخرب  ره  رد  رگا  دـنز ؟ یم  رهم  اهلد  رب  دـنوادخ  هنوگچ  .دـنز  یم 

.دروخ دهاوخ  رهم  ناسنا  بلق  یتخادنا ، رس  تشپ  ار  ترخآ 
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(45 هبوت /  «. ) َنوُدَّد َرَتَی  ْمِِهْبی  ِیف َر  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباَت  ْراَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  -ِه َو  َّللِاب َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْسَی  اَمَّنِإ  » 

سپ تسا ، هتـشگ  ددرم  ناشیاهلد  دـنرادن و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  دـنورن ) ههبج  هب   ) دـنریگ یم  هزاجا  وت  زا  یناسک  اهنت 
.دننادرگرس ناشدیدرت  کش و  رد  نانآ 

.دننک یم  لامدگل  ِهل و  ار  وا  اه  ناطیش  دنامب ، دیدرت  کش و  رد  سک  ره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  * 

« َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف   » .تسا کش  رد  ندنام  یقاب  رارمتسا و  دیدرت ، زا  رتدب  * 

دنراد کش  يروآ ، یم  لالدتسا  ناشیارب  هچره  ْمُُهبُوُلق » َْتباتْرا  و  : » دیامرف یم  نآرق  .تسا  بیر  کش و  یبلق  ضارما  زا  حیـضوت :
.تسا هدـنزاس  کش  یهاگ  تسا ، برخم  کش  یهاگ  .میراد  کـش  عون  ود  هتبلا  .تسا  كاکـش  ناـشیاه  لد  .دـننک  یمن  لوبق  و 

ار میاپ  چم  هتـشاد و  هگن  ار  مزغم  کش  نیا  .دهد  یمن  يریگ  میمـصت  هزاجا ي  مدآ  هب  هک  تسا  یکـش  دنک ، یم  بارخ  هک  یکش 
یم قیقحت  لابند  هب  سپـس  دنک ، یم  کش  ادتبا  ینعی  .دنا  هدنزاس  کش  اه  کش  یـضعب  اما  مریگب ؛ میمـصت  دراذگ ، یمن  هتفرگ و 

هب میدرک و  کش  رگا  اما  دنک ، یم  بارخ  کش  يدنام ، کش  رد  رگا  .دور 

کش یهاگ  .تسا  قیقحت  يوکس  کش  یهاگ  سپ  .تسا  هدنزاس  کش  نیا  قیقحت ، ماجنا  يارب  میتشاذگ  هار  رد  مدق  کش  لابند 
.تسا دب  کش  نیا  .تسا  تیعطاق  میمصت و  هدنرادزاب ي 
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رفاک نمؤم و  بلق  ياه  یگژیو  . 5-3

: هلمج زا  دراد ، یتایصوصخ  کیره  رفاک  نمؤم و  بلق 

: نمؤم بلق 

: رفاک بلق 

« ضَرَم مهبولق  یف   » .ضرم . 1 هانییحاف » ًاتیم  ناک  نَم  وأ   » .تایح . 1

« هیساق مهبولق  انلعج   » .تواسق . 2 نینمؤم » موق  رودص  ِفشَی  و   » .افش . 2

« مهبولق هّللا  غازَا   » .شریذپ مدع  . 3 مهبولق » هّللا  نحَتِما   » .تراهط . 3

« مهبولق یلع  هللا  عبط  » .ندروخرهُم . 4 يردص » یل  حرشا  ّبر   » .ردص هعس  . 4

« مهبولق یلع  نار  » .تملظ هطاحا  . 5 هبلق » دهَی  هللااب  نمؤی  نَم   » .تیاده . 5

« هّنکأ مهبولق  یلع  انلعج   » .باجح . 6 نامیالا » مهبولق  یف  بتک   » .نامیا . 6

« اهلافقا بولق  یلع  مأ   » .ندش لفق  . 7 نینمؤملا » بولق  یف  هنیکسلا   » .هنیکس . 7

« مهبولق یلع  هللا  متخ   » .یتخس  . 8 مهبولق » نیب  ّفلأ  و   » .تفلا . 8

« مهبولق هللا  فرص   » .یمهفن تشگرب و  ّنئمطت 9 . هللا  رکذب  الا   » .یبلق نانیمطا  . 9

« بولقلا

نآرق رد  لقع  . 4

لهج لقع و  . 1-4

/ هرقب  «. ) َنِیلِهاَْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  -ِه  َّللِاب ُذوُعَأ  َلاَق  اًوُزُه  اَنُذِـخَّتَتَأ  اُولاَق  َرََقب ًه  اوَُحبْذَـت  ْنَأ  ْمُک  ُُرمْأَی  -َه  َّللا َّنِإ  ِهِمْوَِقل  �یَـسُوم  َلاَـق  ْذِإَو  » 
(67

حبذ ار  يواگ  هدام  لتاق ) نتفای  يارب   ) دهد یم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  یماگنه  دـیروایب ) رطاخب   ) و
.مشاب نالهاج  زا  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : یسوم ) ( ؟ يریگ یم  رخسمت  هب  ار  ام  ایآ  دنتفگ : دینک ،

هن دور ، یم  راک  هب  لقع »  » ربارب رد  لهج »  » هملک ي اذل  .ینادان  هن  تسا ، يدرخ  یب  يانعم  هب  لهج  تایاور ، نآرق و  گنهرف  رد  * 
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.درب یم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  یسوم  ترضح  تسا ، يدرخ  یب  هناشن ي  نارگید ، ندرک  هرخسم  نوچ  ملع و  ربارب  رد 
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(130 هرقب /  «. ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  َرِخْآلا ِه  ِیف  ُهَّنِإَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهاَْنیَفَطْصا  ِدََقلَو  ُهَسْفَن  َهِفَس  ْنَم  اَّلِإ  َمیِها  َْربِإ  ِهَِّلم  ْنَع  ُبَغ  ْرَی  ْنَمَو  » 

ناهج نیا  رد  ار  وا  ام  انامه  و  دـنک ؟ يدرخ  یب  هداد و ) بیرف   ) ار دوخ  هک  یـسک  رگم  دـنادرگب ، يور  میهاربا  نیئآ  زا  هک  تسیک 
.تسا ناحلاص  زا  زین )  ) رگید ناهج  رد  وا  ًاعطق  میدیزگرب و 

هب لیئارسا  ینب  هب  هک  نانچ  .دوش  یم  هتفگ  هیفس  دننک ، تمعن  نارفک  هتشاگنا و  هدیدان  ار  قئاقح  هک  يدارفا  هب  نآرق ، رد  حیـضوت :
و  » هیآ ي لـیذ  رد  ءاهفـسلا » لوقیـس  : » تسا هدـش  هتفگ  هیفـس  دـنتفرگ ، یم  هلبق  رییغت  هراـبرد ي  هک  يدروم  یب ياـه  هناـهب  تهج 

« مکلاوما ءاهفسلا  اوتؤتال 

هب لالح ، دـیفم و  ياه  یندیـشون  ياج  هب  یـصخش  نینچ  .تسا  هیفـس  دروخب ، بارـش  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 
رد هک  سک  نآ  دنتـسه و  هیفـس  دـنور ، یم  ههار  یب  هدومن ، اـهر  ار  قـح  هار  هک  یناـسک  .دور  یم  مارح  رـضم و  یندـیماشآ  غارس 

.تسا لقاع  درادرب ، تسرد  مدق  بتکم ، ربهر و  باختنا 

.تسا تنطیش  هنرگو  دوش ، تدابع  ادخ  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  لقع  میناوخ : یم  ثیدح  رد 

اَلَفَأ ْمُّکِب  َْدنِع َر  ِِهب  ْمُکوُّجاَُحِیل  ْمُْکیَلَع  -ُه  َّللا َحَتَف  اَِمب  ْمُهَنُوثِّدَُحتَأ  اُولاَق  ٍضَْعب  �َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  اَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو  » 
(76 هرقب /  «. ) َنُولِقْعَت

یضعب اب  اهنآ  زا  یضعب  هک  یماگنه  یلو  میدروآ ، نامیا  دنیوگ : یم  دننک ، یم  تاقالم  ار  نانمؤم  هک  یماگنه  نایدوهی ) نیمه   ) و
و  ) هدوشگ تاروت ) رد   ) امـش يارب  مالـسا ) ربمایپ  ِتافـص  هرابرد ي   ) دنوادخ هک  ار  هچنآ  ارچ  دنیوگ : یم  دننک ، یم  تولخ  رگید 

ایآ سپ  دننک ؟ لالدتسا  نآ  هب  امش  دض  رب  ناتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  زیخاتـسر ) زور   ) ات دینک  یم  وگزاب  ناناملـسم ) هب  هدرک ، نایب 
؟ دینک یمن  لقعت 
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نید لقع و  یگنهامه  . 2-4

(10 قالط /  «. ) ًرْکِذ ا ْمُْکَیلِإ  -ُه  َّللا َلَْزنَأ  ْدَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  -َه  َّللا اوُقَّتاَف  »... 

.تسا هداتسرف  امش  يارب  رکذت  هلیسو  دنوادخ  انامه  .دینک  اورپ  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  نادنمدرخ  يا  سپ  ...

 « اُونَمآ َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  .تسین «  ادج  رگیدکی  زا  نامیا  لقع و  * 

 « ًرْکِذ ا ْمُْکَیلِإ  -ُه  َّللا َلَْزنَأ  ...بابلالا  یلوا   » .دنرشب تاجن  ياه  هلیسو  نوریب ، زا  یحو  نورد و  زا  لقع  * 

(10 کلم /  «. ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاَقَو  » 

.میدوبن شتآ  لها  هرمز  رد  میدرک ، یم  لقعت  ای  میدینش  یم  ار ) قح   ) ام رگا  دنیوگ : و 

( .میدش یم  نمؤم  میدرک  یم  لقعت  رگا  تسا ، لقع  اب  قباطم  مالسا  میلاعت   ) .تسا لقعت  مدع  بیذکت ، هشیر  * 

ُلِقْعَن ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  .دهد «  تاجن  ار  دوخ  یهلا  رهق  زا  ات  دنک  يوریپ  دریذپب و  دونـشب ، ار  قح  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  لقع  * 
 « ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم 

(170 هرقب /  «. ) َنوُدَتْهَی َالَو  اًْئیَش  َنُولِقْعَی  َال  ْمُهُؤَابآ  َناَک  َْولَوَأ  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَأ  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاَق  -ُه  َّللا َلَْزنَأ  اَم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  » 

ار دوخ  ِناردپ  هچنآ  زا  ام  هکلب  دنیوگ : دینک ، يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  ار  هچنآ  دوش : هتفگ  ناکرـشم )  ) اهنآ هب  هک  یماگنه  و 
؟ دندوب هتفاین  تیاده  دندیمهف و  یمن  يزیچ  ناشناردپ  دنچره  دننک ) یم  يوریپ  نانآ  زا   ) ایآ .مییامن  یم  يوریپ  میتفای  نآ  رب 

تیاده هن  دـنا و  هدوب  لقعت  ياراد  دوخ  هن  هک  تسا  یناسک  زا  دـیلقت  نآرق ، داقتنا  دروم  درادـن ، یعنام  ینالقع  تعاطا  يوریپ و  * 
.دنا هتفریذپ  ار  ایبنا 

 « َنوُدَتْهَی َالَو  اًْئیَش  َنُولِقْعَی  َال  .دیآ «  یم  تسدب  یحو  لقع و  اب  قح ، هار  * 

 « َنُولِقْعَی َال  ْمُهُؤَابآ  َناَک  َْولَوَأ  ...انلزنا  ام  اوعبّتا   » .دنک یم  ییامنهار  یحو ، زا  يوریپ  هب  ار  ام  لقع ، * 
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«. ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  �یَمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َّکِب  ْنِم َر  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَفَأ  »

انامه تسانیبان ؟ هک  تسا  یـسک  دننام  تسا ، قح  هدش  لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  یـسک  ایآ  سپ 
(19 دعر /  ) .دنریگ یم  دنپ  درخ  نابحاص  اهنت 

، دوش یم  هدیـشوپ  اهنآ  يور  زئارغ ، تافارخ ، موسر ، تاداع ، هطـساو  هب  هاگ  هک  دنراد  یّبل  زغم و  ناسنا ، رد  ملع  لقع و  ترطف ، * 
.دشاب اهنآ  زغم  يزکرم و  هتسه ي  نآ  هجوتم  ًامئاد  دیاب  ناسنا  اذل 

« ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  » .دوش یم نومنهر  ینامسآ  باتک  تیناقح  هب  ار  ناسنا  لقع  * 

 « ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  ملعی ، نم   » .تسا رکذت  لقعت و  لوصحم  دیفم ، ملع  * 

 « ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  .درک «  رود  دوخ  زا  ار  تلفغ  هانگ و  دیاب  صلاخ  ترطف  میلس و  لقع  هب  ندیسر  يارب  * 

(51/ دوه «. ) َنُولِقْعَتاَلَفَأ ِین  َرَطَف  يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ِرْجَأ َي  ْنِإ  ًرْجَأ ا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأَال  ِمْوَق  اَی  »

هک سک  نآ  هدهع  رب  رگم  تسین  نم  شاداپ  منک ، یمن  تساوخرد  یشاداپ  متلاسر  ربارب  رد  امـش  زا  نم  نم ! موق  يا  تفگ ): دوه  )
!؟ دینک یمن  لقعت  ایآ  سپ  تسا ، هدیرفآ  ارم 

یحو شریذـپ  زاس  هنیمز  هکلب  تسین ؛ یحو  دـض  لـقع ،  ) .دـنک یم  ییاـمنهار  یحو  زا  يوریپ  اـیبنا و  زا  تیعبت  هب  ار  اـم  لـقعت ، * 
« نولقعت الفا  ( » تسا

(32 روط /  «. ) َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اَذ  -ٰ َِهب ْمُهُماَلْحَأ  ْمُه  ُُرمْأَت  ْمَأ  » 

؟ دنرگنایغط یموق  دوخ  نانآ  هکلب  دننزب )؟ تمهت  ربمایپ  هب  هک   ) نیا هب  دهد  یم  روتسد  ار  نانآ  ناشیاه  لقع  ایآ 

نیا رد  نآرق  دنتـسناد ، یم  رکف  لقع و  نابحاص  ار  دوخ  شیرق  ناگرزب  هک  اجنآ  زا  .تسا  لـقع  ياـنعم  هب  ملِح »  » عمج مـالحأ » * »
یم یـشکرس  قح  ربارب  رد  نانآ  هکلب  ریخ  دـننادب ، وداج  رحـس و  ار  نآرق  هک  دـنک  یم  مکح  نینچ  نانآ  لقع  ایآ  دـیامرف : یم  هیآ 

؟ دننک

ْمَأ  » .هشیدنا لقع و  هن  تسا ، قح  ربارب  رد  یشکرس  نایغط و  كرش ، رفک و  هشیر ي  * 

 « َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه 
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نآرق رد  نادنمدرخ  يامیس  . 3-4

زا .تسا  هدـش  نایب  یفـصو  لامک و  کی  اب  هارمه  هبترم  ره  هدـمآ و  نآرق  رد  هبترم  هدزناش  درخ ) نابحاص  « ) بابلالا اولوا   » هژاو * 
: هلمج

دنمهف یم  ار  ماکحا  زار  . 1

(179 هرقب /  «. ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  » 

.دینک هشیپ  اوقت  امش  ات  تسا  یگدنزو  تایح  صاصق  رد  امش  يارب  درخ ، نابحاص  ياو 

دنتسه رگن  هدنیآ  . 2

(197 هرقب /  «. ) ِباَْبلَْألا ِیلوُأ  اَی  ِنوُقَّتاَو  �يَْوقَّتلا  ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَو  » ...

.دینک اورپ  نم  زا  اهنت  نادنمدرخ ! يا  .تسا  يراگزیهرپ  هشوت ، داز و  نیرتهب  هّتبلا  هک  دینک  هیهت  هشوت  داز و  و 

دصقم هاگ و  فقوت  هن  دنناد ، یم  رذگ  روبع و  لحم  ار  ایند  . 3

اَم اَنَّب  ْرَْألاَو ِض َر  ِتاَواَـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنو  ُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  �یَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًـماَِیق  -َه  َّلـلا َنو  ُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباَْـبلَْألا .  ِیلوُأـِل  ٍتاَـیَآل  » ...
 «. ِراَّنلا َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُس  اًلِطَاب  اَذ  -ٰ َْتقَلَخ َه

یب لطاب و  ار  یتسه  نیا  اراگدرورپ ! دنیوگ ): یم  ناج  قمع  زا  و   ) دننک یم  هشیدـنا  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  ...نادـنمدرخ 
(191 نارمع / لآ  ) .رادهگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  یهزنم ، كاپ و  ثبع ) راک  زا   ) وت يا ، هدیرفاین  فده 

دنریگ یم  سرد  خیرات ، زا  . 4

(111 فسوی /  «. ) ...ِباَْبلَْألا ِیلوُِأل  َْربِع ٌه  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََقل  » 

.تسا هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اهنآ  ياه  تشذگرس  رد 

دنریذپ یم  ار  قطنم  نیرترب  نیرتهب و  . 5

(18 رمز /  «. ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ْمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأَو -ُه  َّللا ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکئ  -ٰ َلوُأ ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  » 

اهنآ و  هدرک ، ناشتیادـه  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـننک ، یم  يوریپ  اـهنآ  نیرتوکین  زا  دنونـش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناـسک 
.دننادنمدرخ
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دنا تدابع  دجهت و  لها  . 6

اَمَّنِإ َنوُمَْلعَی  َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِّهِب  َهَمْح َر  وُج َر  ْرَیَو  َرِخْآلا َه  ُرَذْـحَی  اًِمئاَقَو  اًدِـجاَس  ِْلیَّللا  َءاَنآ  ٌِتناَـق  َوُه  ْنَّمَأ  » 
(9 رمز /  «. ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی 

ترخآ باذـع  زا  مایق ، هدجـس و  لاح  رد  تسا و  لوغـشم  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ای  تسا  شزرا  اب  یـسک  نینچ  ایآ 
نابحاص اهنت  دنناسکی ؟ دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  وگب  تسا ، راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  و  دسرت ، یم 

.دنوش یم  رکذتم  زغم 

دنتسه ادخ  دای  هب  لاح  ره  رد  . 7

 «. ْمِِهبُونُج �یَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًماَِیق  -َه  َّللا َنو  ُرُکْذَی  َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا .  ِیلوُِأل  ٍتاَیَآل  » 

.دننک یم  ادخ  دای  ولهپ  رب  هدیباوخ )  ) هتسشن و هداتسیا و  هک  دنتسه  یناسک  نادنمدرخ ) )

(191 نارمع / لآ  ) .دنراد نامیا  ینامسآ  باتک  تیناقح  هب  . 8

«. ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  �یَمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َّکِب  ْنِم َر  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَفَأ  »

اهنت انامه  تسانیبان ؟ هک  تسا  یسک  دننام  تسا ، قح  هدش  لزان  وت  يوسب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  دناد  یم  هک  یسک  ایآ  سپ 
(19 دعر /  ) .دنریگ یم  دنپ  درخ  نابحاص 

دننک یم افو  دوخ  دهع  هب  . 9

 «. َقاَثیِْملا َنوُضُْقنَی  َالَو  -ِه  َّللا ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا .  ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  »... 

19و20) دعر / )

.دننکش یمن  ار ) وا   ) دهع دننک و  یم  افو  یهلا  نامیپ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نادنمدرخ ) )

دنراد تیشخ  ادخ  زا  . 10

-19 دـعر /  «. ) ِباَسِْحلا َءوُس  َنُوفاَخَیَو  ْمُهَّب  َنْوَشْخَیَو َر  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  -ُه  َّللا َرَمَأ  اَم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلاَو  ...ِباَْـبلَْألا  ُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  اَـمَّنِإ  »... 
(21

رطاخب  ) ناشراگدرورپ ربارب  رد  دنهد و  یم  دـنویپ  هداد  نامرف  نآ  اب  دـنویپ  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  یناسک  نادـنمدرخ )  ) و
.دنسرت یم  باسح  یتخس  زا  دنراد و  تیشخ  عوشخ و ) دنراد  هک  یتخانش 
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دنتسه قافنا  زامن و  ربص و  لها  . 11

َنوُء َرْدَـیَو  ًهَِیناَلَعَو  رِـس ا  ْمُهاَْـنقَز  اَّمِم َر  اوُقَْفنَأ  َهاَـلَّصلا َو  اُوماَـقَأَو  ْمِّهِب  ِهْجَو َر  َءاَِـغْتبا  او  ُرَبَص  َنیِذَّلاَو  ...ِباَْـبلَْألا  ُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  اَـمَّنِإ  »... 
« ِراَّدلا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئ  -ٰ َلوُأ ِیَّسلا  َهَئّ ِهَنَسَْحلِاب 

میدرک ناشیزور  هچنآ  زا  دنتـشاد و  اپب  زامن  هدرک و  هشیپ  ربص  ناشراگدرورپ  هجوت  بلج  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  نادـنمدرخ )  ) و
(22 - 19 دعر /  ) .تساهنآ صوصخم  ترخآ  يارس  هک  دننانآ  .دننک  یم  كاپ  یکین  اب  ار  يدب  دندرک و  قافنا  اراکشآ  یناهنپ و 

دننک یم  ربدت  نآرق  تایآ  رد  . 12

(29 ص /  «. ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  او  ُرَّبَّدَِیل  َراَبُم ٌك  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  » 

.دنریگ دنپ  نادنمدرخ  دننک و  ّربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میداتسرف  ورف  وت  يوس  هب  هک  تسا  یکرابم  باتک  نیا ) )

رکفت لقعت و  هب  نآرق  توعد  دراوم  . 4-4

: زا دنترابع  دنک ، یم  توعد  اهنآ  رد  لقعت  هب  ار  ناسنا  نآرق  هک  یتاعوضوم  * 

نآرق

(10 ءایبنا /  «. ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ْمُک  ُرْکِذ  ِهِیف  ًاباَتِک  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَْزنَأ  ْدََقل  » 

؟ دیشیدنا یمن  ایآ  تسامش ، رکذت  هلیسو ي  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  یباتک  امش  رب  انامه 

ناهج مظن  اه و  هدیدپ  ینیوکت و  تایآ 

يِذَّلا َوُهَو  َنو .  ُرَـشُْحت  ِْهَیلِإَو  ْرَْألا ِض  ِیف  ْمُکَأ  َرَذ  يِذَّلا  َوُهَو  َنو .  ُرُکْـشَت  اَـم  اًـلِیلَق  َهَدـِْئفَْألاَو  َراَْـصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو  » 
(80 - 78 نونمؤم /  «. ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ُفاَِلتْخا  َُهلَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی 

يوس هب  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسوا  دیرازگ و  ساپس  كدنا  هچ  دیرفآ ، اه  لد  اه و  مشچ  شوگ و  امش  يارب  هک  تسوا  و 
؟ دیشیدنا یمن  ایآ  سپ  تسوا ، يارب  زور  بش و  دمآ  تفر و  دناریم و  یم  دنک و  یم  هدنز  هک  تسوا  دیوش و  یم  روشحم  وا 
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ینید ماکحا 

ْمُهاَّیِإَو ْمُُکقُز  َْرن  ُنَْحن  ٍقاَْلمِإ  ْنِم  ْمُکَدَالْوَأ  اُوُلتْقَت  َالَو  اًناَسْحِإ  ِْنیَدـِلاَْولِابَو  اًْئیَـش  ِِهب  اوُک  ِرُْـشت  اَّلَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّب  َّرَح َم َر  اَم  ُْلتَأ  اَْولاَعَت  ُْلق  » 
 «. َنوـُلِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  َذ 

�
ْمُِکل ِّقَْحلاـِب  اَّلِإ  -ُه  َّلـلا َّرَح َم  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اوـُُلتْقَت  اـَلَو  َنََطب  اَـم  اَْـهنِم َو  َرَهَظ  اَـم  َشِحاَوَْـفلا  اوـُب  َْرقَت  اـَلَو 

یکین ردام  ردپ و  هب  دیریگم و  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  مناوخب : هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  ات  دییایب  وگب : ( 151/ ماعنا )
هچ راکـشآ و  هچ  تشز ، ياهراک  هب  میهد و  یم  يزور  نانآ  امـش و  هب  هک  مییام  .دیـشکن  یتسدگنت  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  دینک و 

تساهنیا دیشکن ، عافد ) ای  صاصق  لثم   ) قح هب  زج  هدرمـش ، مارح  ار ) نآ  نتـشک   ) دنوادخ هک  ار  یـسفن  و  دیوشن ، کیدزن  ناهنپ ،
.دینک هشیدنا  لقعت و  هک  دشاب  هدومرف ، هیصوت  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هچنآ 

ناینیشیپ تشذگرس 

»

(128 هط /  «. ) �یَهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتاَیَآل  َذ 
�
َِکل ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاَسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنو  ُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  ْمَلَفَأ 

، دـننک یم  دـمآ  تفر و  نانآ  ياه  هناخ  رد  زورما ) نانیا   ) دـنتفرگ و رارق  ام  تکاله  رهق و  دروم  نیا  زا  شیپ  هک  ینامدرم  ایآ  سپ 
.تساه تربع  اه و  هناشن  هشیدنا  لقع و  نابحاص  يارب  ثداوح )  ) نآ رد  انامه  تسین !؟ یفاک  ناشتیاده  يرایشوه و  يارب 

زومآ تمکح  ياه  ناتساد 

(176 فارعأ /  «. ) َنو ُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  » ...

.دنشیدنیب هک  دشاب  نک ، وگزاب  ناشیارب )  ) ار ناتساد  نیا  سپ 

ایند رب  ترخآ  نداد  حیجرت

 «. َنُولِقْعَت اَلَفَأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َرِخْآلا ُه  ُراَّدَللَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  » 

(32 ماعنا / ( ؟ دیشیدنا یمن  ایآ  .تسا  رتهب  ناگشیپ  اوقت  يارب  ترخآ ، هناخ ي  هّتبلا  تسین و  یمرگرس  يزاب و  زج  ایند  یگدنز  و 

، تسا رتهب  ایند  دودعم  یناگدنز  زور  دنچ  زا  نآ  نادیواج  ياه  تمعن اب  ترخآ  یگدـنز  هک  دـهد  یم  صیخـشت  یبوخ  هب  لقع  * 
.تسا هدش  يروآدای  ررکم  نآرق  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دنک  یمن  ایند  تذل  يادف  ار  دوخ  ترخآ  عفانم  زگره  اذل 
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دنرادن یعفن  ادخ ) ریغ   ) رگید ياهدوبعم 

66 ءایبنا / «. ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَِملَو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ْمُک .  ُّرُـضَی  َالَو  اًْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  َال  اَـم  -ِه  َّلـلا ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَتَفَأ  َلاَـق  »
و67)

یمن امـش  هب  ینایز  چیه  درادـن و  امـش  يارب  يدوس  چـیه  هک  دـیتسرپ  یم  ار  يزیچ  دـنوادخ  ياجب  امـش  ایآ  سپ  تفگ : میهاربا ) )
!؟ دیشیدنا یمن  ایآ  دینک ، یم  شتسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  هچ  ره  رب  امش و  رب  ُفا  دناسر !؟

نآ هب  تبسن  ندوب  راد  تناما  ادخ و  باتک  هب  لمع 

َْملَأ ُهوُذُـخْأَی  ُُهْلثِم  َرَع ٌض  ْمِِهتْأَـی  ْنِإَو  اََـنل  ُرَفُْغیَـس  َنُولوُقَیَو  �یَنْدَأـْلا  اَذ  -ٰ َرَع َض َه َنوُذُـخْأَی  َباَـتِْکلا  اُوث  ِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  »
«. َنُولِقْعَت اَـلَفَأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َرِخآـْلا ُه  ُراَّدـلاَو  ِهِیف  اَـم  اوُـس  َرَدَو  َّقَْـحلا  اَّلِإ  -ِه  َّلـلا یَلَع  اوـُلوُقَی  اـَل  ْنَأ  ِباَـتِْکلا  ُقاَـثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَـخُْؤی 

(169 فارعا / )

( دنتـسنادن ار  نآ  ردق  یلو   ) دندرب ثرا  هب  ار  تاروت )  ) ینامـسآ باتک  هک  دندش  اهنآ  نانیـشناج  حلاصان )  ) ینادنزرف نانآ ، زا  سپ 
رگید راب  رگا  دـش و  میهاوخ  هدوشخب  ام  يدوز  هب  دـنتفگ : یم  ادـخ ) نوناق  ندرک  اهر  اب  و   ) دـنتفرگ یم  ار  ایند  نیا  رادـیاپان  عاـتم 
هتفرگ نامیپ  ینامسآ ، باتک  رد  نانآ  زا  ایآ  دننک ) یم  اهر  ار  ادخ  نوناق  و   ) دنریگ یم  ار  نآ  مه  زاب  دیآ ، شیپ  يّدام  عفانم  نامه 

رد یلو  ، ) دنا هدناوخ  سرد ) تروص  هب   ) اهراب ار  نامیپ  باتک و  نآ  بلاطم  هک  نیا  اب  دـنهدن ؟ ادـخ  هب  یتبـسن  ّقح ، زج  هک  هدـشن 
؟ دینک یمن  لقعت  ایآ  .تسا  رتهب  اوقت  لها  يارب  ترخآ  هناخ  هک  یلاح  رد  دنتسرپ ) ایند  لمع ،

قالخا بدا و  تیاعر 

(4 تارجح /  «. ) َنُولِقْعَی َال  ْمُه  ُرَثْکَأ  ِتا  َرُجُْحلا  ِءا  َرَو  ْنِم  َکَنوُداَُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 

.دننک یمن  لقعت  ناشرثکا  دنناوخ ، یم  ار  وت  اه  هرجح  تشپ  زا  هک  یناسک  انامه 

؛ تسا هدش  نایب  تایاور  رد  نآ  یلک  مکح  دنک و  یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  نآرق  ار  ربمایپ  اب  ناناملسم  یخرب  هنابدا  یب  راتفر  نیا  * 

لقاـع عقاو  رد  درادـن ، بدا  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  زین  و  تسا » لـقع  هجیتن  بدا  نید و  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
«. تسین
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تسا هدمآ  ادخ  فرط  زا  هچنآ  قیدصت 

ِیف اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  -ُه  َّللا َلََّزن  اَم  اَْنُلقَو  اَْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  اَنَءاَج  ْدَـق  �یََلب  اُولاَق  ٌریِذـَن .  ْمُِکتْأَی  َْملَأ  اَُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَمَّلُک  » 
دنوش یم  هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  نامز  ره  ( 10  - 8 کلم /  «. ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاَقَو  ٍرِیبَک .  ٍلاَلَض 

، دمآ ام  غارس  هب  هدننکراذنا  يرآ ، دنیوگ : یم  دماین ! امـش  غارـس  هب  یهلا  هدننکراذنا  رگم  دننک : یم  لاؤس  اهنآ  زا  خزود  نانابهگن 
ام رگا  دنیوگ : یم  و  دیتسه ! یگرزب  یهارمگ  رد  امـش  هدرکن و  لزان  يزیچ  زگره  دنوادخ  میتفگ  میدرک و  بیذـکت  ار  وا  ام  یلو 

.میدوبن نایخزود  وزج  میدرک ، یم  لقعت  ای  میتشاد ، اونش  شوگ 

تسا يدرخ  یب  نید  زا  ینادرگیور 

هراشا

(130 هرقب /  «. ) ُهَسْفَن َهِفَس  ْنَم  اَّلِإ  َمیِها  َْربِإ  ِهَِّلم  ْنَع  ُبَغ  ْرَی  ْنَمَو  » 

.دنک يدرخ  یب  هداد و ) بیرف   ) ار دوخ  هک  نآ  رگم  دنادرگب ، يور  میهاربا  نیئآ  زا  هک  تسیک 

: دش هدیسرپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما  زا  دنا ؛  هتسناد ادخ  یگدنب  ار ، لقع  یلـصا  هفیظو  زین  نیموصعم :  تایاور  رد  * 
، تشاد هیواعم  هچ  نآ  سپ  : » دیوگ یم  صخـش  نآ  دوش ؛ یم  شتـسرپ  ادخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  دومرف : تسیچ »؟ لقع  »

نمؤم : » تسا هدش  لقن  نیموصعم  زا  تایاور  رد  نینچمه  .دوبن  لقع  یلو  دوب ؛ لقع  هیبش  تنطیش و  گنرین و  نآ  دومرف : دوب »؟ هچ 
« تسا لقع  مالسا ، هیاپ  نیتسخن   » و تسا » لقع  هزادنا  هب  يرادنید   » و دنک » لقعت  هک  نیا  رگم  دروآ ، یمن  نامیا  ادخ  هب 

: دیامرف یم نآرق  هچنانچ  .تسا  رثؤم  وا  لقع  لماکت  دشر و  ناسنا و  يزرودرخ  رد  زین  نید  * 

 «. َنو ُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اَْنلَْزنَأَو  ُِربُّزلاَو  ِیَْبلِاب  ِتاَنّ » 

يارب ات  میداتـسرف ، ورف  ار  نآرق )  ) رکذ وت  يوس  هب  و  میداتـسرف ) ینامـسآ   ) بتک تازجعم و  اـب  هارمه  ار ) وت  زا  شیپ  ناربماـیپ  اـم  )
(44 لحن /  ) .دنشیدنایب دیاش  ینک و  نایب  نشور  هدش  لزان  ناشیارب  هک  ار  هچنآ  مدرم 

لقع ادخ  دای   » و دنادرگ » یم  ینارون  ار  شدرخ  لقع و  هدنز و  ار  شلد  دنوادخ  دنک ، دای  ار  ادـخ  هک  ره  : » دـیامرف یم  یلع  ماما  * 
« دنک یم  تیاده  ییامنهار و  ار  اه 
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ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  او  ُرُْظنَیَف  ْرَْألا ِض  ِیف  او  ُریِـسَی  ْمَلَفَأ  َرُْقلا �ي  ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاَج  اَّلِإ ِر  َِکْلبَق  ْنِم  اَْنلَـس  ْرَأ  اَمَو  »
هک ار  اه  يدابآ  لها  زا  ینادرم  زج  میداتسرفن ، يربمایپ )  ) وت زا  شیپ  و  ( 109/ فسوی «.) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َرِخْآلا ِه  ُراََدلَو 

و دنرگنب ؟ دنا  هدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  تبقاع  ات  دنا  هدرکن  ریس  نیمز  رد  ایآ  نیا ) دوجو  اب   ) .میدرک یم  یحو  زین  نانآ  هب 
؟ دیشیدنا یمن  ایآ  .تسا  رتهب  دنا  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارس  ًاعطق 

« نولقعت الفأ   » .تسا نآرق  ایبنا و  تلاسر  فادها  زا  رشب  رکف  لقع و  نتخادنا  راک  هب  * 

« نولقعت الفأ   » .درب یم  شیپ  ایبنا  بتکم  يوس  هب  ار  ناسنا  هشیدنا ، درخ و  * 

: دننک یمن  هشیدنا  هک  دناد  یم  یناسک  ار  تادوجوم  نیرتدب  هک  تسا  ییاج  ات  نآرق  رظن  زا  لقعت  تیمها  * 

(22 لافنا /  «. ) َنُولِقْعَی َال  َنیِذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  -ِه  َّللا َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  »

اهنآ دنیاه ، لال  قح ) نتفگ  هب  تبـسن  و   ) دنارک قح ) ندینـش  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  ، ) دنوادخ دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  انامه 
.دننک یمن  لقعت  هک 

یخزود ببس  نیا  دندرک و  یمن  لقعت  نآ  رد  ای  دنداد و  یمن  ارف  شوگ  قح  نخـس  هب  هک  درک  دنهاوخ  رارقا  تمایق  رد  یهورگ  * 
نایخزود زا  میدرک ، یم  لقعت  ای  میتشاد  اونش  شوگ  رگا  ریعسلا » باحصا  یف  اّنک  ام  لقعن  وأ  عمـسن  اّنک  ول   » .تسا هدش  نانآ  ندش 

.میدوبن

، يرآ  « ) َنُولِقْعَی َال  َنیِذَّلا  ...ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  .دوش «  یم  ناگدنبنج  نیرتدـب  دـنکن ، لقعت  رگا  تسوا ، يزرودرخ  هب  ناسنا  شزرا  * 
فورعم و هب  رما  شنابز  اب  ًالثم  هک  یسک  .دوش  اهنآ  زا  حیحـص  يریگ  هرهب  هک  تسا  دنمـشزرا  ینامز  لقع  نابز و  شوگ ، نتـشاد 

( .تسا لال  مدآ  نوچمه  دنک ، یمن  رکنم  زا  یهن 
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: هلمج زا  دنا  هدش هیبشت  ياهزیچ  هب  دنریذپ  یمن  ار  یهلا  تیبرت  هک  يدارفا  نآرق ، رد  * 

« یتوملا عمست  ّکناف ال  : » دنا هدش  هیبشت  هدرم  هب  یهاگ 

« ماعنالا لکأت  امک  نولکأی  «، » ماعنالاک کئلوا  : » نایاپراهچ هب  یهاگ 

« ّلضأ مه  لب  ماعنالاک  : » نایاپراهچ زا  رتدب  هب  یهاگ 

 « ِّباَوَّدلا َّرَش  هدنبنج « : نیرتدب  هب  یهاگ  و 

؟ تسا رتدب  نایاپراهچ  زا  فرحنم  ناسنا  ارچ  لاؤس :

وا يارب  لماک  دـشر  تاـناکما  هنیمز و  دـناوت و  یم  ناـسنا  یلو  دـنک ؛ دـشر  دـناوت  یمن تسه ، هک  هچنآ  زا  شیب  ناویح  . 1 باوج :
.تسا مهارف 

اپ ریز  ار  نآ  لقع ، نتـشاد  اب  فرحنم  ياه  ناسنا  یلو  دسانـشب ، ار  لطاب  قح و  دـمهفب و  ار  دـب  بوخ و  اـت  درادـن  لـقع  ناویح  . 2
.دننک یم  لمع  سوه  ساسا  رب  هدراذگ و 

.سوه اوه و  اهدص  زا  فرحنم  ناسنا  یلو  دنک ؛ یم  يوریپ  تباث  هزیرغ ي  کی  زا  ناویح  . 3

.دنک یم  هیجوت  ار  دوخ  فارحنا  مه  دور و  یم  جک  مه  فرحنم ، ناسنا  . 4

رایـسب دزرو و  یم  رفک  نابرهم  يادـخ  هب  تبـسن  فرحنم  ناسنا  یلو  تسا ؛ مار  دـنک ، تبحم  وا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ناویح ، . 5
.تسا ساپسان 

حیبست رکذ و  تجاجل  يورزا  هناهاگآ و  فرحنم ، ناسنا  اما  هحیبسَت ؛» هتالـص و  ِملَع  دق  ّلک  « ؛ دـنراد هناهاگآ  حـیبست  تاناویح  . 6
.تسا لفاغ  ادخ  زا  دیوگ و  یمن

.دش دهاوخ  راتفرگ  وا  رهق  هب  فرحنم  ناسنا  یلو  دنرادن ؛ ار  یهلا  باذع  قاقحتسا  تاناویح ، . 7
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نآرق رد  سفن  . 5

: تسا هدش  نایب  ناسنا  يارب  سفن  هنوگ  دنچ  اهاعد ، تایاور و  نآرق و  رد 

یم یهابت  طوقـس و  هب  ار  ناسنا  دوشن ، راهم  نامیا  لقع و  اب  رگا  دـهد و  یم  نامرف  اه  يدـب  هب  ار  ناسنا  هراومه  هراّما : سفن  فلا )
تشز و ياهراک  هب  ار ) ناسنا   ) سفن هک  یتسرد  هب  ّیِب »  َمِح َر  اَـم َر  اَّلِإ  ِءوُّسلاـِب  َراَّمَأـَل ٌه  َسْفَّنلا  َّنِإ  میناوخ « : یم  نآرق  رد  .دـناشک 

.دنک محر  مراگدرورپ  هکنآ  رگم  دهد  یم  نامرف  اوران 

: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دزاس  راتفرگ  ار  ناسنا  ات  دـنک  یم  رارکت  ار  دوخ  هتـساوخ  شهاوخ و  ردـقنآ  سفن ، نیا  - 
لحارم هب  ار  وا  دوش و  طلـسم  ناسنا  رب  ات  دنک  یم  هولج  تسود  بلاق  رد  دیوگ و  یم  ار  ناسنا  قلمت  قفانم  درف  نوچمه  هراّما  سفن 

.دنک دراو  دعب 

.دنا هتسناد  ناطیش  ماد  نیرتگرزب  لقع و  داسف  هناشن ي  ار  سفن  زا  ندوب  یـضار  هدش و  حرطم  سفن  تارطخ  ددعتم ، تایاور  رد  - 
.تسا دیفم  نآ  هب  هجوت  هک  هدومن  نایب  رطخ  هدزناپ  سفن  يارب  نیکاشلا » تاجانم   » ياعد رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  داجـس  ماما 

یم نامرف  اه  يدب  هب  هک  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  یـسفن  زا  نم  دنک : یم  ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  تاجانم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رارق هک  یماگنه  دنز و  یم  دایرف  دسر  وا  هب  يرش  هک  یماگنه  تسا ، ناباتـش  هانگ  ماجنا  هب  تبـسن  دور ، یم  اهاطخ  يوس  هب  دهد ،

، تسا هدش  رپ  هابتشا  وهس و  تلفغ و  زا  دراد ، دیدش  لیامت  بعل  وهل و  هب  .دزرو  یم  لخب  دسرب ، یسک  هب  وا  هیحان  زا  يریخ  تسا ،
يارب دریگ و  یم  تعرس  هانگ  يوس  هب 

هفرط یسفن  یلا  ینلکت  یهلا ال  : » دیهاوخب نینچ  ادخ  زا  زامن ، زا  دعب  میناوخ : یم  يرگید  ثیدح  رد  .دراد  یماو  هرفط  هب  ارم  هبوت ،
.راذگماو مدوخ  سفن  هب  ارم  یندز  مه  رب  مشچ  هزادنا  هب  یتح  ًادبا » نیع 

ردپ دزن  هب  هتشاذگ و  ياجرصم  نیمزرس  رد  ار  نیماینب  فسوی ، ناردارب  هک  نآ  زا  سپ  دیامرف : یم  فسوی  هروس  رد  میرک  نآرق  - 
وا ند  ریگت ش- - سد يارجام  دنتشگرب و 
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: تفگ بوقعی ) ( ) 83 فسوی / «. ) ...ْمُکُـسُْفنَأ ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاَق  دومرف « : نانآ  هب  بوقعی  ترـضح  دـندرک ، نایب  تقرـس  ماـهتا  هب 
امـش يارب  ار  هلئـسم  يریگ ) ناگورگ  رفیک  نییعت  اـی  نیماـینب  هب  يدزد  تبـسن  اـب   ) امـش سفن  رگید ) راـب   ) هکلب تسین ) نینچ  نیا  )

 . ...تسا هتسارآ 

یّتح « ؛ ایند قرب  قرز و  هلیسو ي  هب  یهاگ  مهلامعا ،» ناطیّشلا  مهل  نّیز  ذا  و  « ؛ ناطیش طسوت  یهاگ  اه ، یتشز  ییامنابیز  نییزت و  * 
 « ْمُکُسُْفنَأ ْمَُکل  َْتلَّوَس  .تسا «  ناسنا  سفن  طسوت  یهاگ  و  تنّیّزاو » اهفرخز  ضرالا  تذخا  اذا 

یم فسوی  نابز  زا  نآرق  هچنانچ  .دراد  یفنم  شیارگ  دریگن ، رارق  قح  فطل  رادم  رد  رگا  يزیرغ ، یعیبط و  روط  هب  ناسنا  سفن  * 
: دیامرف

(53 فسوی /  «. ) ٌمیِح ٌروُفَغ َر  ّیِب  َّنِإ َر  ّیِب  َمِح َر  اَم َر  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  َراَّمََأل ٌه  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِسْفَن  َِّربُأ ُئ  اَمَو  » 

محر مراگدرورپ  هک  نآ  رگم  دنک ، یم  رما  يدـب  هب  هراومه  کش  نودـب  یمدآ  سفن  هک  ارچ  منک ، یمن  هئربت  ار  دوخ  سفن  نم  و 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ  نم  راگدرورپ  انامه  هک  دنک 

مال ّنا ،  ) .تسا هتفر  راک  هب  دیکأت  راهچ  هیآ ، رد  ِءوُّسلِاب »  َراَّمََأل ٌه  َسْفَّنلا  َّنِإ  .دیریگن «  هداس  ار  نآ  تسا ، يدج  سفن  ياوه  رطخ  * 
( هیمسا هلمج  هغلابم و  هغیص  دیکأت ،

 « َراَّمََأل ٌه .دنک «  راتفرگ  ار  ناسنا  ات  دنک  یم  رارکت  ار  دوخ  شهاوخ  سفن ، * 

« محر ام  ّالا   » .دنک یم  طوقس  دوش ، اهر  دوخ  لاح  هب  ناسنا  رگا  .تسا  تاجن  هیام  وا  تمحر  اهنت  * 

 «. ُهاَوَه ُهَه  -ٰ َلِإ َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأ  َرَفَأ  دراد « : یماو  دوخزا  شتـسرپ  تعاـطا و  هب  ار  ناـسنا  هک  دور  یم  شیپ  ییاـج  اـت  هراـما  سفن  * 
.تسا هداد  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  ياوه  هک  ار  یسک  يدید  ایآ  سپ  ( 23 هیثاج / )

: تسا هدروآ  هللا »  متخ   » ریبعت هورگ  ود  هرابرد ي  نآرق  * 

« هبلق هعمس و  یلع  هللا  متخ  : » دیامرف یم  هک  ناتسرپاوه  يرگید  و  مهعمس » یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  : » دیامرف یم  هک  رافک  یکی 
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مـشچ هن  دزادـنا ، یم  راـک  زا  ار  تخانـش  رازبا  یتـسرپاوه  .تـسا  هزیرغ  زا  يوریپ  هـفیظو و  نـتفرگ  هدـیدان  یتـسرپ  اوـه  زا  دارم  * 
.دراد حیحص  كرد  لد  هن  دونش و  یم  ار  قح  شوگ  هن  دنیب و  یم  ار  تقیقح 

« هاوه عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  .تسا  تایدام  هب  شیارگ  یتسرپاوه ، لماوع  زا  یکی  * 

« نحملا ّسا  يوهلا  : » تساه تنحم  ساسا  یتسرپاوه  - 

« عبتت ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدب  امنا  » ..تساه سوه  زا  يوریپ  اه ، هنتف  همشچرس ي  - 

« اولدعت نا  يوهلا  عبّتت  الف   » .تسا تلادع  عنام  یتسرپاوه  - 

« هّللا لیبس  نع  کّلضیف  يوهلا  عبّتت  و ال   » .تسادخ هار  زا  فارحنا  ببس  - 

« يدرتف هاوه  عبّتاو   » .تسا ناسنا  طوقس  ببس  - 

« هبلق هعمس و  یلع  متخ  ...هاوه و  هللا  ذّختا   » .تسا لد  شوگ و  رب  ندروخ  رهم  ببس  یتسرپ  اوه  هک  میناوخ  یم  هیآ  نیارد  و  - 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تمایق  هروس  رد  هک  هماول : سفن  ب )

1و2) تمایق /  «. ) ِهَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َالَو  ِهَماَیِْقلا .  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  َال  » 

( دش دیهاوخ  هدنز  گرم  زا  سپ  امش  هک   ) مروخ یم  مسق  رگ  تمالم  سفن  هب  مروخ و  یم  مسق  تمایق  زور  هب 

، ناسنا دوجو  کچوک  ياـیند  رد  هک  دـشاب  نیا  رد  دـنا ) هدـش  عقاو  مسق  دروم  ود  ره  هک   ) هماول سفن  اـب  تماـیق  تهابـش  دـیاش  * 
.دراد رارق  تمایق  مان  هب  یهاگداد  زین  یتسه  ملاع  رد  دراد ، دوجو  هماول  سفن  مان  هب  یهاگداد 

نارگید ای  دوخ  تمالم  شنزرس و  اه و  يدب  اه و  یبوخ  يرطف  تخانـش  یقالخا و  نادجو  نتـشاد  ناسنا ، ياه  یگژیو  زا  یکی  * 
رد مه  اه ، یبوخ  ندش  مک  ای  اه  يدب  ماجنا  ربارب  رد  هک  تسا  یتلاح  ياراد  ناسنا  ِهَماَّوَّللا »  ِسْفَّنلا  .تسا «  اه  يدب  ماجنا  ماگنه  هب 

تمادن و نامه  اه ، تمالم  نیا  .ترخآ  رد  مه  دنک و  یم  تمالم  ار  دوخ  ایند 
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.دروآ مهارف  یگتخابدوخ  سأی و  يارب  يرتسب  ای  دشاب و  هبوت  همدقم  دناوت  یم  هک  تسا  ینامیشپ 

.تسا هماول  سفن  دراد ، تهابـش  تمایق  زور  ياه  ترـسح  اـه و  شنزرـس  هب  هک  نآ  هماول ، هنئمطم و  هراـما ، سفن ؛ هس  ناـیم  رد  * 
« هماّوللا سفنلاب  ...همایقلا  مویب  مسقاال  »

هک تسا  یتلاح  .دـنک  یم  ادـیپ  تسد  نانیمطا  شمارآ و  هب  ناسنا  دوش و  یم  لصاح  ادـخ  دای  زامن و  رثأ  رد  هک  هنئمطم : سفن  ج )
.دنیادخ هتسبلد ي  دنیآ و  یم  نوریب  هنادنمزوریپ  يا ، هثداح  هسوسو و  ره  رد  دنراد و  یعقاو  ناگدش  تیبرتو  ایلواو  ایبنا  اهنت 

27و28) رجف /  «. ) ًهَّیِض ْرَم  ًهَیِضا  ِّکِب َر  �َیلِإ َر  یِعِج  ْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا .  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی  » 

.تسا یضار  وت  زا  وا  یضار و  وا  زا  وت  هک  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  حور  يا  ناه 

.تسا یضار  وا  زا  زین  ادخ  یضار و  دنوادخ  زا  وا  هک  تسا  نآ  هنئمطم  سفن  ياه  هناشنزا * 

لوا هظحل  رد  دومرف : ترضح  تسا ؟ یضار  دوخ  نداد  ناج  زا  نمؤم  ایآ  هک  دش  لاؤس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما  زا  * 
یم زاب  مشچ  وا  .نک  زاب  ار  تمشچ  مرت ، نابرهم  وت  هب  ردپ  زا  نم  هک  دهد  یم  يرادلد  وا  هب  حور  ضبق  هتشرف  یلو  تسین ؛ یـضار 

دنک و

نانیا دیوگ : یم  هتشرف  .دنیب  یم  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دونش یم  ار  هّنئمطملا » سفنلا  اهتّیا  ای   » باطخ ماگنه  نیا  رد  دوش و  یم  یضار  هنحص  نیا  ندید  اب  مه  نمؤم  .دنتسه  وت  ناتسود 

الا : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  یـسرب و  نم  دای  هب  ات  راداپ  هب  ار  زامن  يرکذل » هالّـصلا  مقا  : » دیامرف یم  هیآ  کی  رد  میرک  نآرق  * 
یمن گرم  زا  نئمطم ، ناسنا  .دـننک  یم  ادـیپ  شمارآ  نانیمطا و  اـهلد  دـنوادخ  داـی  اـب  هک  دیـشاب  هاـگآ  بولقلا » ّنئمطت  هللا  رکذـب 

.تسا یضار  هراومه  یهلا  تاردقم  هب  تسا و  انتعا  یب  ایند  ياه  هولج  اه و  قرب  قرز و  هب  تسا ، تداهش  قاتشم  دساره ،
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ناسنا ترطف  متفه : لصف 

هراشا
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: متفه لصف 

ناسنا ترطف 

نآرق رد  ترطف  دربراک  . 1

رد درادـن و  ناسنا  هب  صاصتخا  نآ  تاقتـشم  و  رطف »  » هژاو .تسا  ندـیرفآ  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  رطف »  » هشیر زا  ترطف »  » هملک
: تسا هتفر  راک  هب  ناسنا  هرابرد  مه  نآ  راب و  کی  اهنت  ترطف »  » هژاو اما  تسا ؛ هتفر  راک  هب  زین  تادوجوم  ریاس  دروم 

َال ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِک  -ٰ َلَو ِیَْقلا  ُمّ ُنیِّدـلا  َذ 
�
َِکل -ِه  َّللا ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  َال  اَْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  -ِه  َّللا َرِْطف َت  اًفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  » 

(30 مور /  «. ) َنوُمَْلعَی

شنیرفآ رد  ینوگرگد  هدـیرفآ ؛ نآ  رب  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نک  راـگدرورپ  صلاـخ  نیئآ  هجوتم  ار  دوـخ  يور 
.دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ؛ مکحم و  نیئآ  نید و  تسا  نیا  تسین ؛ ادخ 

: تسا هدش  یناوارف  دیکأت  تلصخ  نیا  رب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یسانشادخ  شیارگ  ناسنا  يرطف  یگژیو  نیرت  مهم  * 

ِهَماَیِْقلا َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  اَنْدِهَش  �یََلب  اُولاَق  ْمُّکِب  َِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِسُْفنَأ  �یَلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتَّی  ِّرُذ  ْمِه  ِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّب  َذَخَأ َر  ْذِإَو  »
«. َنِیِلفاَغ اَذ  -ٰ ْنَع َه اَّنُک  اَّنِإ 

تخاس نتـشیوخ  رب  هاوگ  ار  اهنآ  تفرگرب و  ار  اهنآ  هّیرذ  مدآ ، نادـنزرف  بلـص  تشپ و  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخب 
!؟ متسین امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف ): (و 

يرطف نامیپ  زا  و   ) میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  دییوگن  زیخاتـسر  زور  رد  هک  نیا  يارب  درک )؟ نینچ  ارچ   ) میهد یم  یهاوگ  يرآ ، دنتفگ 
(172 فارعأ / (. ) ربخ یب  یسانشادخ  دیحوت و 
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زا دارم  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  نایب  يددـعتم  لاوقا  نارـسفم  مدآ  ینب  زا  ادـخ  نتفرگ  نامیپ  یگنوگچ  هراـبرد  * 
داهن و رد  ینورد  سح  کی  تروص  هب  ار  ییوج  قح يدیحوت و  ترطف  دنوادخ  .دـشاب  یم  نیوکت  ترطف و  نامیپ  نامه  ّرذ ، ملاع 
، ددـنب یم  شقن  هاگآدوخ  تقیقح  کی  تروص  هب  يروابادـخ  ناشدرخ ، لقع و  رد  نینچمه  .تسا  هداـهن  تعیدو  هب  همه ، ترطف 

.دهد یم  یهاوگ  دنوادخ  تیبوبر  رب  يرشب ، درخ  ترطف و  اذل 

ملاع نامه  ار  ترطف  ماما ، تسا ، هدـش  لاؤس  ترطف  هرابرد ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  زا  هک  تایاور  یـضعب  رد  * 
.دنا هتسنادرذ 

يا هنوگ  هب  یناسنا  ره  ْمُکِّبَِرب » ُتَْسلأ  ْمِهِسُْفنأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشأ   » .تسا هداد  رارق  اه  ناسنا  تشرـس  ترطف و  رد  ار  دیحوت  دنوادخ ، * 
.تسا هاوگ  نآ  رب  هتفایرد و  ار  دنوادخ  تینادحو  تیبوبر و 

(173 فارعا /  «. ) َنُولِْطبُْملا َلَعَف  اَِمب  اَنُِکلُْهتَفَأ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ًهَّی  ِّرُذ  اَّنُکَو  ُْلبَق  ْنِم  اَنُؤَابآ  َرْشَأ َك  اَمَّنِإ  اُولوُقَت  ْوَأ  » 

ار ام  ایآ  میداد ؟) همادا  ار  ناشهار  راچان  و   ) میدوب نانآ  سپ  زا  ینادنزرف  زین  ام  دـندوب و  كرـشم  ام  زا  شیپ  ام  ناردـپ  دـییوگن : ای 
؟ ینک یم  كاله  تازاجم و  لطاب ، لها  درکلمع  رطاخب 

ترطف ای  ّرذ  ملاع  رد  تیبوبر  رب  یهاوگ  رگا  ...اـَنُؤَابآ » َرْـشَأ َك  اَـمَّنِإ  اُولوُقَت  ْوَأ  .دـنک «  یمن  روبجم  ار  ناـسنا  طـیحم ، هعماـج و  * 
« ...اَنُؤَابآ َرْشَأ َك  اَمَّنِإ  اُولوُقَت  ْوَأ  .درک «  یم  دیلقت  دوخ ، ناکاین  زا  هراومه  دش و  یمن  تسرپادخ  یتحار  هب  ایند  رد  ناسنا  دوبن ،

: تسا هدش  ترطف  هب  ریبعت  دهع  نیا  زا  هک  دننک  یم  ادخ  اب  ناسنا  دهع  هب  هراشا  تایآ  یخرب  رد  * 

 «. َنو ُرِساَْخلا  ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأ ْرَْألا ِض  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  -ُه  َّللا َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَثیِم  ِدَْعب  ْنِم  -ِه  َّللا َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  »
(27 هرقب / )
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رارقرب هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  دننکـش و  یم  دنتـسب ، مکحم  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقـساف ) )
.دنناراک نایز  نانآ  ًاعطق  دننک ، یم  داسف  نیمز  رد  دننک و  یم  عطق  دنزاس ،

رـشب دارفا  همه  داهن  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرطف  ياه  نامیپ  نامه  دنک ، یم  دیکأت  نآ  رب  هیآ  نیا  هک  یهلا  ياه  نامیپ  زا  یـشخب  * 
هئایبنا مهیلا  رتاو  و   » .دـناد یم  يرطف  ناـمیپ  ندرک  افوکـش  ار  توبن  هفـسلف ي  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکناـنچ  .تسا  هداد  رارق 

ماکحاو يرکف  یلقع ، نیناوق  .تسا  یهلادهع  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  دوخ و  نیب  ناسنا  هک  يدـهعت  هنوگره  هترطف » قاثیم  مهودأتـسیل 
.دشاب یم  یهلا  دهع  قادصم  زین  یهلا 

يرطف روما  ياه  یگژیو  . 2

: تسا يرطف  دشاب ، هتشاد  ار  یگژیو  راهچ  نیا  هک  يزیچ  ره  حیضوت :

.نامز ره  . 4 میژر ، ره  . 3 ناکم ، ره  . 2 نس ، ره  . 1

نیمه هب  .دراد  تسود  ار  شا  هچب  ردام  میژر  ره  رد  نس و  ره  رد  ناکم و  رهرد  نامز و  ره  رد  نوچ  شدـنزرف ؛ هب  ردام  هقالع  لثم 
راد هچب  رگا  دیوگ : یمن  ناردام  هب  سرد  سالک  رد  یسک  ینعی  دهاوخ ؛ یمن  ملعم  ترطف  .تسا  يرطف  دنزرف ، هب  هقالع ي  رطاخ ،

يرطف روما  .دیشاب  هتشاد  تسود  ار  ناتیاه  هچب  همه  دیاب  نالف  هدام ي  زا  نالف  هرـصبت ي  قبط  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو ي  دیدش ،
سابل نالف  ندیشوپ  تسین ، يرطف  ندیشک  راگیس  اما  تسا ؛ ترطف  تامالع  زا  اهنیا  دهاوخ و  یم  نیقلت  هن  نیرمت و  هن  سالک و  هن 

.درادن تسود  ار  سابل  نآ  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  سک  ره  هک  ارچ  تسین ، يرطف 

هک دـنادب  دـهاوخ  یم  دراد و  يا  هدـشمگ  ناـسنا  میژر  ره  رد  نس ، ره  رد  ناـکم ، ره  رد  ناـمز ، ره  رد  هک  ارچ  تسا ، يرطف  نید 
؟ تفر دهاوخ  اجک  هب  ماجنارس  تسا و  هدمآ  ایند  نیا  هب  هچ  يارب  و  تساجک ؟ شا  همشچرس  یتسه 
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؛ تسا وا  هاگرد  زا  تالکشم  لح  ياضاقت  دنوادخ و  هب  اه  یتخـس  دئادش و  رد  وا  ندرب  هانپ  ناسنا ، رد  ادخ  ندوب  یترطف  لیالد  زا 
: دنک یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  یتایآ  رد  زین  میرک  نآرق 

ِرْـسُْمِلل ِیُز  َنّ َذَک 
�

َِکل ُهَّسَم  ٍّرُـض  �َیلِإ  اَنُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  َّرُـض ُه  ُْهنَع  اَنْفَـشَک  اَّمَلَف  اًِمئاَق  ْوَأ  اًدِـعاَق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اَناَعَد  ُّرُّضلا  َناَْسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَو  » 
(12 سنوی /  «. ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َنِیف 

ررض نوچ  یلو  دناوخ ، یم  ار  ام  تسا ، هداتسیا  ای  هتـسشن و  ای  هدیباوخ  ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  دسرب ، ناسنا  هب  يررـض  هک  یماگنهو 
.تسا هدـناوخن  دوب ، هدیـسر  يو  هب  هک  يراتفرگ  يارب  ار  ام  زگره  ییوگ  هک  دور  یم  دوخ  هار  هب  ناـنچ  میتخاـس ، فرطرب  وا  زا  ار 

.دنک یم  هولج  ابیز  ناشدرکلمع  ناراکفارسا ، يارب  هنوگ  نیا 

ياهرـشق مامت  ثداوح  هروک  رد  تسا ، یمدآ  ترطف  يور  زا  اه  باـجح  نتفر  راـنک  كاـندرد ، ثداوح  تالکـشم و  تیـصاخ  * 
روـن نیا  شـشخرد  هاـتوک  دـنچ  ره  یتدـم ، يارب  دور و  یم  ناـیم  زا  دزوـس و  یم  تسا ، هدـناشوپ  ار  ترطف  نیا  يور  هک  یهاـیس 

تسه و ییوجادخ  ترطف  دنزرو ) رفک  رهاظ  هب  هچرگ   ) اه ناسنا  همه ي  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  .ددرگ  یم  راکشآ  يدیحوت 
.دهد هجوت  هتفخ  ترطف  نیا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  رومأم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک و  یم  هولج  ثداوح  ماگنه  هب 

ترطف نتفرگ  رابغ  . 3

؟ دنتسه توافت  یب  یتسرپادخ  ادخ و  هب  هک  دنراد  دوجو  يدایز  ياه  ناسنا  ارچ  سپ  تسا ، يرطف  یسانشادخ  رگا  لاؤس :

یم ترطف  هیآ  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  تساهنآ ؛ يریذـپان  لاوز  يرطف  روما  ياه  یگژیو  زا  هک  درک  يروآدای  دـیاب  ًالوا ؛ باوج :
رد هللا » قلخل  لیدبتال  : » دیامرف

.دوش یمن  دوبان  زگره  اما  دریگ ؛ رارق  تلفغ  دروم  هک  تسا  نکمم  یهلا  ترطف  .تسین  یلیدبت  رییغت و  یهلا  تقلخ 
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دلوت زاغآ  رد  روما  نیا  .دننک  یم  ادـیپ  تیلعف  نامز  رورم  هب  هدوب و  هوقلاب  ناسنارد  هک  تسا  نیا  يرطف  روما  تایـصوصخ  زا  ًایناث ؛
ار ندش  لماک  هایگ  کی  تیلباق  هک  تسا  هایگ  رذب  دـننام  ناسنا  .دـننک  یم  ادـیپ  ومن  دـشر و  نامز  رورم  هب  هدوبن و  لاعف  ناسنا  رد 
، دـیایب دوجو  هب  نآ  دـشر  رـس  رب  یعناوم  دوشن و  مهارف  نآ  يارب  ...و  رون  بآ ، بسانم ، كاـخ  دـننام  مزـال  طیارـش  رگا  اـما  دراد ،

ادـیپ حیحـص  دـشر  ینامز  دراد و  دـشر  هب  زاین  دراد ، دوجو  همه  تشرـس  رد  هک  يرطف  روما  هجیتن  رد  .دوش  یمن  لماک  نآ  تیلباق 
رثأ رد  هک  تسا  نکمم  درادن ، دوجو  يرطف  تاشیارگ  یخرب  دارفا  یـضعب  رد  رگا  نیاربانب  .دشاب  هدش  تیاده  تسرد  هک  دنک  یم 

.دشاب هدش  فقوتم  یتدم  يارب  ناشروهظ  حیحص ، شرورپ  مدع 

تیبرت و میلعت و  یعامتجا ، طیحم  درف ، رایتخا  ریظن  یلماوع  دـنریذپ و  فاـطعنا  يرطف  تاـشیارگ  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب 
، ناـسنا یعیبـط  روما  یناویح و  زیارغ  هب  ندز  نماد  رگید  فرط  زا  .دـنوش  اـهنآ  زورب  مدـع  بجوم  دـنناوت  یم  یحور ، ياـه  هبرض 

شیوخ دوجو  رگید  داعبا  زا  دنک ، دعب  کی  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  ناسنا  هک  یطیارش  رد  تسا و  يرطف  تاهج  یبوکرـس  ثعاب 
.دنام یم  زاب 

هب هقالع  دـنزرف و  یتسود  الثم  .دـشاب  نآ  هب  ناـسنا  ساوح  هشیمه  هک  تسین  نیا  شا  همزـال  تسا ، يرطف  يا  هلئـسم  هک  نیا  ًاـثلاث ؛
ناسنا نیمه  .دنک  یم  شومارف  ار  ...و  دـنزرف  لوپ و  هلزلز  نامز  رد  دـنک ، یم  شومارف  ار  نآ  تاقوا  یهاگ  یلو  تسا ؛ يرطف  لام ،

نوچ درادن و  وربآ  دراد ، رتخد  سک  ره  هک  دنتـشاد  هدیقع  نوچ  دندرک ، یم  كاخ  ریز  هدـنز )  ) ار دوخ  هچب ي  تیلهاج  نامز  رد 
کی یهاگ  یلو  تسا ؛ يرطف  یتمالـس  هب  هقالع ي  .دـش  یم  بلاغ  یتسود  نآ  رب  یتسود  نیا  دنتـشاد ، تسود  مه  ار  دوخ  يوربآ 

، درادن هجوت  یلو  هدش ؛ یمخز  هک  نیا  اب  يزاب  نیح  رد  تسیلابتوف 

نیا عناـم  اهـضرغ ، اهـسوه و  دـننام  لـئاسم  زا  یـضعب  یهاـگ  یلو  تسا ؛ يرطف  مه  دـنوادخ  هب  هدـیقع ي  دوش ، یم  بلاـغ  هقـالع 
.دوش یم  يرطف  شیارگ 
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، تسا راذـگریثأت  ناـسنا  یـسانشادخ  ترطف  ندـش  گـنر  مک  رد  روما  یخرب  دریگ ؟ یم  راـبغ  یمدآ  لد  هک  دوـش  یم  روـطچ  اـما 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب 

دشک یمردقنآ  دنک ، یم  هفرس  یلیخ  دشک ، یم  راگیس  مدآ  هک  يا  هعفد نیلوا  .تسا  فلاخم  دود  اب  هیر  یسفنت و  هاگتسد  هانگ ؛ - 
یم تذل  نآ  زا  نیقلتو  نیرمت  رثأ  رد  دز ، یم  سپ  ناسنا  سفنت  هاگتـسد  هک  ار  یخلت  دود  .درب  یم  تذل  دنک و  یم تداع  هکنیا  ات 

«. اَـهاَّسَد ْنَم  َباَـخ  ْدَـقَو  اَـهاَّکَز .  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  دـیوگ « : یم  نآرق  اذـل  .دوـش  یم  ضوـع  رارکت  رثأ  رد  ناـسنا  ترطف  یهاـگ  .درب 
ثعاب ناطیش  دنک ، كاخ  ریز  ار  شترطف  هک  یسک  تسا  هتخاب  دنک و  هیکزت  ار  شحور  هک  یسک  تسا  راگتـسر  ( 9 - 10/ سمش )

(19 هلداجم /  « ) -ِه َّللا َرْکِذ  ْمُهاَْسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  .دوش «  ضوع  ترطف  دوش  یم 

نآ دـنیب و  یم ار  يرتمدـنچ  اـت  هک  تسا  تسرد  تسا ، هدراذـگ  شدوخراـنک  هدرک و  نشور  ار  یغارچ  هک  یـسک  یملع ؛ رورغ  - 
ربخ هک  یـسک  هب  نم  .تسا  دودحم  شدـید  دـنیب و  یمن ار  رگید  ياهزیچ  زا  یلیخ  ناسنا  اما  تسا ؛ هدرک  نشور  ار  يا  هقطنم غارچ 

امیپاوه ياه  هاگتـسد  بوخ و  زیچ  همه  تفگ : هللاءاـش » نا   » وگب متفگ : دنیـشن ، یم  نیمز  هب  اـمیپاوه  رگید  هقیقد  دـنچ  اـت  داد  یم 
؟ دوش شومارف  دیاب  ادخ  دمآ ، رتویپماک  رگا  ایآ  لاح  .تسا  يرتویپماک 

نآرق رد  هلکاش »  » موهفم . 4

(84 ءارسا /  «. ) اًلِیبَس �يَدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّب  َرَف  ِِهتَلِکاَش  �یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  » 

رت کیدزن  تیاده  هب  هک  یـسک  هب  تسا  رتاناد  ناتراگدرورپ  سپ  دنک ، یم  لمع  شیوخ  يوخ  قلُخ و  راتخاس و  رب  سک  ره  وگب :
.تسا

.دوش یم  ادـیپ  ناسنا  يارب  یعامتجا  گنهرف  تیبرت و  تثارو و  رثأ  رد  هک  تسا  ناسنا  یحور  تفاب  راتخاس و  يانعم  هب  هلکاش » * »
توافتم ناسنا  رد  هچنآ  تسا و  تباث  تسد و  کی  اه  ترطف  هک  یلاح  رد  دنا ، هتفرگ  ترطف  يانعم  هب  ار  هلکاش »  » یضعب
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.تساهنآ ورگ  رد  مه  سک  ره  لمع  تسا و  دارفا  یگداوناخ  يرکف و  تفاب  تاداع و  يوخ ، قلخ و  اه ، هزیگنا  تسا ،

رد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  « ) هتلکاـش یلع  لـمعی   » .تسوا یقـالخا  یحور و  يرکف و  تیـصخش  زا  هتفرگرب  ناـسنا  راـتفر  * 
( .تسوا

تروص هب  اجبان  لامعا  ات  درک  زیهرپ  اجبان  ياه  نتفرگوخ  اـه و  هزیگنا  زا  دـیاب  دراد ، تاداـع  تـالاح و  رد  هشیر  اـهراتفر  نوچ  * 
« هتلکاش یلع  لمعَی  ّلک   » .دیاین رد  هکلم 

ناسنا هرابرد  نآرق  ياه  شهوکن  اه و  شیاتس  . 5

نینچمه اه و  شیاتـس  اـه و  حدـم  نیرت  یلاـع  تسا ؛ هدرک  رظن  راـهظا  هنوگود  ناـسنا  تشرـس  يدـب  یبوخ و  هراـبرد  میرک  نآرق 
اهنآ رد  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  هیآ  تصـش  هب  کیدزن  .تسا  ناسنا  هب  طوبرم  نآرق  رد  اه  شهوکن  اـه و  تمذـم  نیرتدـب 

لماکت زمر  نیا  هدش و  هداد  رارق  داضتم  روما  ناسنا ، شنیرفآ  رد  تسا ؛ هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  هدش و  تمذـم  یقیرط  هب  ناسنا 
نع سفّنلا  یهَن  : » دراد یم  زاب  نآ  زا  ار  ناسنا  لقع ، یلو  ءوّسلاب » هراّمأل  سفّنلا  ّنا  : » دهد یم  قوس  يدـب  هب  ار  ناسنا  سفن ، .تسا 

.دماجنا یم  ناسنا  هیکزت  تیبرت و  هب  هک  تساه  لباقت  نیا  نایم  باختنا  رد  ناسنا  دشر  و  يوَهلا »

نآرق ياه  شیاتس  . 1-5

تاقولخم ریاس  رب  وا  يرترب  ناسنا و  درف  هب  رصحنم  ياه  یگژیو 

ناـیم رد  ماـقم  نیرتـالاب  هب  اـهنآ  رطاـخب  هـک  تـسا  يریظن  یب  زاـتمم و  ياـه  یگژیو  اـه و  تلـصخ  ياراد  ناـسنا  مـیرک  نآرق  رد 
ناسنا تقیقح  رد  تسا ؛ هتفای  تسد  تاقولخم 

تخاس هک  تسا  يا  هژیو  قولخم  ناسنا ، تسا ؛ شنیرفآ  ملاع  دبسرس  لگ  توکلم و  کلم و  ناهج  هدیکچ  تقلخ و  ملاع  هراصع 
«. هّللا كرابتف  : » تفگ کیربت  دوخ  هب  دنوادخ  وا ، تقلخ  زا  دعب  و  میوقت » نسحا  : » تسا ماوق  نیرتهب  هب  وا  يدام 
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رد زین  ناگتـشرف  ینعی  دـیدرگ ؛ ناگتـشرف  دوجـسم  تفاـی و  يرترب  تاـقولخم  همه  رب  درف ، هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  نیا  رطاـخ  هب 
.دنیوا رخسم  رشب و  تمدخ 

تمارک زا  يرادروخرب 

(70 ءارسا /  «. ) اًلیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  �یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِیَّطلا  ِتاَبّ َنِم  ْمُهاَْنقَز  َرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنم  َّرَک  ْدََقلَو  » 

هب هزیکاپ  ياه  يزور  عاونا  زا  میدرک و  لمح  راوهار ) ياه  بکرم  رب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  ینب  اـم 
.میدیشخب يرترب  دوخ  قلخ  زا  يرایسب  رب  میداد و  يزور  اهنآ 

دوجـسم موصعم و  يربهر  ینامـسآ و  نوناـق  ندوب  اراد  رد  مه  تسا و  دادعتـسا  لـقعو و  شوه  تقلخ و  رد  مه  ناـسنا  تمارک  * 
.دودحمان روط  هب  لماکت  ریسم  ندومیپ  يارب  رایسب  ییاناوت  یلاع و  ياهدادعتسا  زا  يرادروخرب  ندش و  عقاو  ناگتشرف 

یهلا تناما  شریذپ  تیلباق 

 «. ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهَلَمَحَو  اَْهنِم  َنْقَفْـشَأَو  اَهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاَـبِْجلاَو  ْرَأـْلاَو ِض  ِتاَواَـمَّسلا  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنْـض  َرَع  اَّنِإ  » 
(72 بازحا / )

یلو دندیـسرت ، نآ  زا  دـندز و  زاب  رـس  نآ  لمح  زا  سپ ، میدرک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  یهلا )  ) تناما ام  اـنامه 
.تسا نادان  راکمتس و  سب  وا  اما  تفرگ ، شود  رب  ار  نآ  ناسنا 

، نارـسفم رظن  ربانب  هک  تسا  یهلا  تناما  لوبق  نآ  دـنک و  یم  نایب  ار  یناسنا  تشرـس  تبثم  تازایتما  نیرت  مهم  زا  یکی  ـالاب  هیآ  * 
هب لماکت  تیلباق  نامه  یهلا  تناما 

.تسا یهلا  تیالو  شریذپ  ادخ و  صاخ  هدنب  لماک و  ناسنا  ماقم  هب  ندیسر  رایتخا و  هدارا و  اب  هتخیمآ  دودحمان ، تروص 
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تسا یهلا  حور  زا  رادروخرب 

: تسا هدربن  راک  هب  يرگید  دوجوم  چـیه  هرابرد  نآرق  ار  ریبعت  نیا  هک  تسا  یهلا  حور  زا  يرادروخرب  ناـسنا ، تاراـختفا  رگید  زا 
.مدیمد وا  رد  مدوخ  حور  زا  یِحوُر » ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  »

یتسه رارسا  مولع و  يریگارف  تیلباق 

(31 هرقب /  «. ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤ  -ٰ ِءاَمْسَِأب َه ِینُوِئْبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ْمُهَض  َرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءاَمْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  » 

یم تسار  رگا  دومرف : تشاد و  هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  اهنآ  سپـس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  یتسه ) رارـسا  قئاقح و   ) امـسا همه  ادـخ  و 
؟ دیهد ربخ  نم  هب  اهنیا  یماسا  زا  دییوگ ،

نیا هب  .تسوا  ملع  رطاخب  ناگتـشرف ، رب  وا  يرترب  دراد و  تقایل  دادعتـسا و  مولع ، یمامت  تفایرد  يارب  ناسنا  نآرق ، هدومرف  هبانب  * 
، دـننام تاقولخم  ریاـس  هک  یلاـح  رد  .تسا  هداد  رارق  مدآ  تشرـس  داـهن و  رد  ار  مولع  يریگارف  تیلباـق  ییاـناوت و  ادـخ  هک  ینعم 

.دوبن اهنآ  رد  مولع  همه  نیا  يریگارف  دادعتسا  هک  دنتشاد  یصاخ  شنیرفآ  هکئالم 

یهلا ترطف  زا  يرادروخرب 

وا هب  ار  ناسنا  ترطف  نیا  دنهد و  یم  رکذـت  اهنآ  هب  اهنت  ناربمایپ  تسا و  سانـشادخ  ًاترطف  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يوحن  هب  ناسنا 
: دننک تیاده  حیحص  ریسم  رد  ار  نآ  دنیادزب و  نآ  زا  ار  ییایند  یگدنز  رابغ  ات  دننک  یم  يروآدای 

(82 ماعنا /  «. ) َنوُدَتْهُم ْمُهَو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئ  -ٰ َلوُأ ٍْملُِظب  ْمُهَناَمیِإ  اوُِسْبلَی  َْملَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  » 

تیادـه نانآ  تسا و  باذـع ) زا   ) ینمیا ناشیارب  هک  دـننانآ  دـندولاین ، كرـش  متـس و  هب  ار  ناـشنامیا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 
.دنناگتفای

ار نآ  ایند  یگدـنز  رد  ییاهرابغ  هکلب  تسین ، یندـش  دوبان  تسا ، يرطف  نوچ  نامیا  .تسا  ندـناشوپ  ياـنعم  هب  سبل »  » هملک ي * 
.دناشوپ یم 
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دب بوخ و  صیخشت  ییاناوت 

(8 سمش /  «. ) اَهاَْوقَتَو اَه  َروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  » 

.داد میلعت  وا  هب  ار  اهدیابن  اهدیاب و  دنوادخ 

نیا هب  تسا و  هدـمآ  یمدآ  ناـج  حور و  رد  راـگدرورپ  يوس  زا  یبلطم  ياـقلا  ینعم  هب  اـج  نیا  رد  ماـهلا و  هداـم  زا  اَـهَمَْهلَأَف »  * » 
.داد رارق  ناسنا  تشرس  رد  ار  صیخشت  ییاناوت  نیا  دنوادخ  بیترت 

یم ار  ییاهزیچ  دـنوش و  یم  کیرـش  دزد  ات  دـنچ  ًالثم  دراد ؛ تسود  ار  نآ  دـمهف و  یم  ار  یبوخ  ترطف  مکح  هب  ناسنا  حیـضوت :
ای .دنز  یم  تلادع  زا  مد  اما  تسا ؛ هابتـشا  طلغ و  ناشراک  لصا  هک  نیا  اب  ینعی  مینک ؛» میـسقت  هنالداع  الاح  : » دنیوگ یم  دـندزد و 

، نک ادیپ  نم  يارب  كاپ  رتخد  کی  دیوگ : یم  شردام  هب  دوش ، داماد  دهاوخ  یم  یتقو  اما  دـنک ؛ یم  ینارچ  مشچ  شدوخ  هک  نیا 
وت دـیوگ  یم  دراپـس و  یم  نیما  مدآ  کی  هب  دـشاب  هتـشاد  یلام  شدوخ  رگا  اما  دراد ؛ یمرب  یهدـب  وا  هب  يزیچ  شدوخ  هک  نیا  ای 
 » دـنیوگ یم  ار  نیا  .دراد  تسود  ار  ندوب  نیما اـما  تسین ؛ نیما  هک  نیا  اـب  ینعی  .دـشاب  تناـما  وت  دزن  لوپ  نیا  یتسه  یملاـس  مدآ 

.تسا بوخ  ندوب  نیما  تسا و  دب  تنایخ  هک  دمهف  یم  ...اَه » َروُُجف  اَهَمَْهلَأَف 

دنوادخ ینیشناج  تیلباق 

هراشا

رد هک  منآ  رب  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  هک  یماـگنه  و  ...ًهَفِیلَخ .» ْرَأـْلا ِض  ِیف  ٌلِـعاَج  ّیِنِإ  ِهَِکئاَـلَْمِلل  َکُّب  َلاَـق َر  ْذِإَو  » 
(30 هرقب /  ) .مهد رارق  ینیشناج  نیمز 

هک تسا  یتیلباق  نیا  دراد و  ار  دـنوادخ  ینیـشناج  ییاناوت  هدـش ، دای  ياه  یگژیو  اه و  تیلباق  همه  زا  يرادروخرب  رطاخب  ناسنا  * 
رارق ناسنا  دوجو  رد  اهنت  دنوادخ 

تافـص زا  يوترپ  شتافـص  دـشاب و  تاقولخم  نیرترب  نیرت و  لـماک  یلاـعت ، قح  تـالامک  ندـنایامن  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  هداد 
.دوش راگدرورپ 
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نآرق ياه  شهوکن  . 2-5

تسا نادان  رگمتس و  رایسب  ناسنا 

 «. ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهَلَمَحَو  اَْهنِم  َنْقَفْـشَأَو  اَهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاَـبِْجلاَو  ْرَأـْلاَو ِض  ِتاَواَـمَّسلا  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنْـض  َرَع  اَّنِإ  » 
(72 بازحا / )

یلو دندیـسرت ، نآ  زا  دـندز و  زاب  رـس  نآ  لمح  زا  سپ ، میدرک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  یهلا )  ) تناما ام  اـنامه 
.تسا نادان  راکمتس و  سب  وا  اّما  تفرگ ، شود  رب  ار  نآ  ناسنا 

گرزب زا  هک  مینکن  تنایخ  تناما  رد  .تسا  یهلا  تناما  ناربمایپ و )...  تیادـه  ترطف ، هدارا ، لقع ،  ) ناسنا هب  یهلا  ياه  تمعن  * 
« ًامُولَظ ...َهَناَمَْألا  اَنْض  َرَع  اَّنِإ  .تسا «  اه  ملظ  نیرت 

تسا نایز  رد  هتسویپ  ناسنا 

(2 رصع /  «. ) ٍرْسُخ یَِفل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  » 

.دننایز رد  همه  اه  ناسنا 

ناوت و دور و  یم  لیلحت  يدام  يونعم و  ياهورین  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرس  دهاوخن  ای  دهاوخب  هچ  ناسنا  * 
نآ زا  یشخب  زور  ره  دهاوخب  هکنآ  یب  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  یمیظع  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  دننامه  .دوش  یم  هتـساک  تردق 
نیا زا  يریگولج  يارب  هار  کـی  اـهنت  نآرق ، هدومرف  هباـنب  تسا ، اـیند  رد  ناـسنا  یگدـنز  تعیبط  نیا  دـنریگب ، وا  زا  ار  اـه  هیاـمرس 

.تسا حلاص  لمع  نامیا و  نامه  هک  دراد  دوجو  يرابجا  يرهق و  نایز  میظع و  نارسخ 

تسا رورغم  ادخ  ربارب  رد  ناسنا 

(6 راطفنا /  «. ) ِمی ِرَْکلا  َّکِب  َِرب  َّرَغ َك  اَم  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

؟ تسا هتخاس  رورغم  تمیرک  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا 

وا ياج  یب رورغ  دنوادخ ، تاروتسد  ربارب  رد  ناسنا  یشکرسو  رفک  تلع  هک  ارچ  * 
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.تسا شیوخ  قلاخ  ربارب  رد 

تسا هشیپ  نارفک  رگ و  نایغط  ناسنا 

6 و7) قلع /  «. ) �یَنْغَتْسا ُهآ  ْنَأ َر  �یَغْطََیل .  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  » 

! دنیب یم  زاین  یب ار  دوخ  هک  نیا  رطاخب  .دنک  یم  نایغط  ًاملسم  دشاب  سانش  قح  ناسنا  هک  تسین  نینچ 

اَّلَک  » .دـنک یم  نایغط  شراگدرورپ  ربارب  رد  وا  اما  میتخومآ ، وا  هب  تسناد  یمن  هچ  ره  میدـیرفآ و  ار  وا  ام  .تسا  ساپـسان  ناسنا  * 
« یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ 

ْنَأ �یَغْطََیل .  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  دیامرف « : یم  نآرق  .دنز  یم  نایغط  هب  تسد  درادـنپ  یم  زاین  یب  ار  دوخ  طلغ  هب  هک  نآ  رطاخب  ناسنا  * 
.دنک یم  یشکندرگ  درک  يزاین  یب ساسحا  هک  ینامز  ناسنا  /6 و7 ) قلع «. ) �یَنْغَتْسا ُهآ  َر 

.تسا يزاین  یب ساسحا  نایغط  هشیر  سپ  دتسیا ، یم  وا  لباقم  رد  دش  گرزب  هک  نیمه  .ناج  اباب  دیوگ : یم  ردپ  هب  دراد  زاین  هچب 

(15 فرخز /  «. ) ٌنِیبُم ٌروُفََکل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  اًءْزُج  ِهِداَبِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَجَو  » 

.تسا راکشآ  هشیپ  نارفک  ناسنا ، انامه  .دنداد  رارق  ییزج  شناگدنب  زا  وا  يارب  و  دنیادخ ) نارتخد  هکئالم  دنتفگ : ناکرشم  )

هار دراذگب ، دوخ  قلاخ  ناتسآ  رب  رـس  هک  نیا  ياج  هب  لاح  نیا  اب  هدرک ، هطاحا  ار  وا  دوجو  رـسارس  یهلا  ياه  تمعن  هک  یناسنا  * 
.دریگ یم  شیپ  نارفک 

تسا تیفرظ  مک  لوجع و  ناسنا 

 ( 11 ءارسا /  «. ) ًالوُجَع ُناَْسنِْإلا  َناَکَو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاَعُد  ِّرَّشلِاب  ُناَْسنِْإلا  ُعْدَیَو  » 

.تسا لوجع  هراومه  ناسنا  دبلط و  یم  مه  ار  رش  دبلط ، یم  ار  ریخ  هک  هنوگ  نامه  نادان ) هدز و  باتش  ) ناسنا و 

(37 ءایبنأ /  «. ) ِنُولِْجعَتْسَت اَلَف  ِیتاَیآ  ْمُکی  ِرُأَس  ٍلَجَع  ْنِم  ُناَْسنِْإلا  َِقلُخ  » 

.مهد یم  هئارا  امش  هب  يدوز  هب  ار  دوخ  تایآ  نم  دینکن  هلجع  یلو  هدش ، هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا 
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(9 دوه /  «. ) ٌروُفَک ٌسُوئََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اَهاَنْعََزن  َُّمث  ًهَمْح  اَّنِم َر  َناَْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئلَو  » 

.دوب دهاوخ  ساپسان  دیمون و  وا  انامه  میریگ ، سپ  زاب  وا  زا  ار  نآ  سپس  میناشچب ، یتمعن  دوخ  بناج  زا  ناسنا  هب  رگا  و 

مک ناسنا  .دزرو  یم  رفک  دوش و  یم  سویأـم  دـنک ، یم  تواـضق  دوز  دـناد ، یمن  ار  روما  حـلاصم  یهلا و  تمکح  نوچ  ناـسنا  * 
.دوش یم  سویأم  یهلا  هدرتسگ ي  تمحر  زا  یتمعن ، نداد  تسد  زا  اب  تسا و  تیفرظ 

تسا لیخب  صیرح و  ناسنا 

 «. اًعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  اًعوُزَج .  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإ  اًعُولَه .  َِقلُخ  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  » 

.تسا لیخب  دسر ، وا  هب  يریخ  هاگره  تسا و  نالان  دـسر ، وا  هب  يدـب  هاگره  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  صیرح  بات و  یب  ناسنا ، انامه 
(21 - 19 جراعم / )

(100 ءارسا /  «. ) ًرُوتَق ا ُناَْسنِْإلا  َناَکَو  ِقاَْفنِْإلا  َهَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل  اًذِإ  ّیِب  ِهَمْح َر  َِنئاَزَخ َر  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  » 

گنت ناسنا  .دیداد و  یمن  یسک  هب  يزیچ  یتسد ) یهت  و   ) قافنا سرت  زا  ًاعطق  دیدوب ، مراگدرورپ  تمحر  راد  هنازخ  امش  رگا  وگب :
! تسا لیخب  رظن و 

تسا شورفرخف  ناسنا 

 «. ٌروُخَف ِرََفل ٌح  ُهَّنِإ  ِنَع  یّ ِیَّسلا  ُتاَئّ َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءا  َّرَض  َدَْعب  َءاَمْعَن  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئلَو  » 

اه يراتفرگ  انامه  دیوگ : یم  هک ) دوش  یم  رورغم  نانچ   ) میناشچب وا  هب  یتمعن  هدیسر ، ناسنا  هب  هک  یتنحم  یتخس و  زا  سپ  رگا  و 
(10 دوه /  ) .تسا شورفرخف  نامداش و  وا  نامگ  یب  دمآ ) دهاوخن  مغارس  هب  رگید  و   ) دش رود  نم  زا 

تسا فیعض  ناسنا 

(28 ءاسن /  «. ) اًفیِعَض ُناَْسنِْإلا  َِقلُخَو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  -ُه  َّللا ُدی  ُِری  » 

.تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا ، دنک و  کبس  ار  امش  فیلکت ) راب  جاودزا ، نیناوق  ندرک  ناسآ  اب   ) دهاوخ یم  دنوادخ 
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اب هک  تسا  تیفرظ  مک  فیعض و  ردق  نآ  ناسنا  .تسا  كدنا  وا  يراددوخ  ربص و  تردق  ناوتان و  زیارغ ، نافوط  ربارب  رد  ناسنا  * 
: دوش یم  دیماان  یکچوک  هثداح ي  یتخس و  اب  هدش و  تلفغ  راتفرگ  یتمعن 

(83/ ءارسا «. ) اًسُوئَی َناَک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  ِِهِبناَِجب  �يََأنَو  َرْعَأ َض  ِناَْسنِْإلا  یَلَع  اَنْمَْعنَأ  اَذِإَو  »

وا هب  يدنزگ  نیرتمک )  ) نوچ دناخرچ و  ربکت ) يور  زا   ) ار دوخ  هناش ي  دنادرگ و  يور  میدرک ، اطع  یتمعن  ناسنا  هب  هک  هاگره  و 
.دوش دیمون  سویأم و  زیچ ) همه  زا   ) دسر

نزو هزادنا ي  هب  هک  تسا  یسک  ام  ناولهپ  .تسا  ناسنا  تادوجوم  نیرت  فیعض  تفگ : ناوتب  دیاش  تسا ، فیعـض  یلیخ  ناسنا  * 
هدنرپ درپب و  اپ  دنچ  هک  تسا  نآ  ام  نابلخ  نیرتهب  .درب  یم راب  شدوخ  ربارب  هاجنپ  هزادنا ي  هب  هچروم  اما  دـنک ؛ دـنلب  هنزو  شدوخ 

.دنرتیوق ناسنا  زا  يداعبا  اه و  هیواز  رد  تادوجوم  زا  یلیخ  یلک  روط  هب  دنرپ و  یم  امیپاوه  زا  رتالاب  یلیخ  هک  دراد  دوجو  ییاه 

تسا هدننک  لادج  رایسب  ناسنا 

 «. ًالَدَج ٍءْیَش  َرَثْکَأ  ُناَْسنِْإلا  َناَکَو  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآ  ْرُْقلا  اَذ  -ٰ ِیف َه اَْنف  َّرَص  ْدََقلَو  » 

(54 فهک /  ) .تسا هدننک  لادج  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  یل ) و( میدرک ، نایب  عونتم  مدرم  يارب  یلثم  ره  زا  نآرق  نیا  رد  ام  هتبلا  و 

ياـه تلـصخ  زا  رگید  یکی  زین  نیا  دریگ و  تروـص  يرگید  رب  طلـست  عازن و  ساـسا  رب  هـک  تـسا  ییوـگتفگ  ینعم  هـب  لدـج  * 
.تسا اجبان  ندرک  هیجوت  نتفرن و  تقیقح  راب  ریز  زا  یشان  هک  تسا  ناسنا  هدیهوکن 

تسا كدنا  ناسنا  يریذپدنپ 

هراشا

 «. َنو ُرَّکَذَت  اَم  اًلِیلَق  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َالَو  ْمُّکِب  ْنِم َر  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  اوُِعبَّتا  » 

یم دـنپ  كدـنا  هچ  .دـینکن  يوریپ  وا  زج  یناتـسرپرس  زاو  دـینک  يوریپ  هدـش ، لزان  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ار  هچنآ 
(3 فارعا / ! ) دیریذپ
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هدش شیاتس  ناسنا  هدش ، شهوکن  ناسنا  . 6

ینوجعم هک  ناسنا  .تسپ  ياه  تفـص  یلعا و  دح  رد  تبثم  ياه  تفـص  یکی  .تسا  هدرک  لقن  تفـص  هنوگ  ود  ناسنا  يارب  نآرق 
رارق ( 2/ رـصع « ) ٍرْـسُخ یَِفل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  رـساخ «  ناسنا  دسرب ، یلاع  تافـص  نآ  هب  ات  دنک  شالت  دیاب  تسا ، دـب  بوخ و  تافـص  زا 

یم تسا ، فعـض  هطقنزا  رپ  هک  یناـسنا  زا  .دـشاب  ادـخ  هفیلخ  هملک  کـی  رد  رکاـش و  رباـص ، ملاـع ، دـباع ، هک  دـنک  يراـک  تسا 
میهاوخ یم  تسا ، نفعتم  ناد و  هلابز  تسپ و  کیرات و  هک  ینیمز  زا  هک  تیا  نیا  لثم  .میزاسب  توق  طاـقن  نآ  اـب  یناـسنا  میهاوخ 

نیا تسین و  ریذـپ  ناکما  حارط  سدـنهم  کی  نودـب  يراک  نینچ  دـشاب ، تاناکمااب  کیـش و  نشور ، دـنلب ، هک  میزاسب  ینامتراپآ 
.تسا ریذپ  ناکما  یهلا  همانرب  حرط و  ادخ و  فطل  هیاس  رد  اهنت  لوحت 

دنناوت یم هفـسالف  ایآ  دزاـسب ؟ ار  وا  يزیر  هماـنرب اـب  دـناوتب  اـت  دزیرب  ار  ناـسنا  ياـه  هماـنرب دـیاب  یـسک  هچ  تسیک ؟ ناـسنا  راـمعم 
: باوج میهدـب ؟ نیطالـس  تسد  هب  ناوت  یم ای  میهدـب ؟ اه  سکرام  سلگنا و  تسد  هب  ار  ناسنا  ناوت  یم اـیآ  دنـشاب ؟ ناـسنارامعم 

: دنراد ییاه  بیع  اهنآ  اریز  ریخ ؛ .تسا  هملک  کی 

ناسنا میـسرپ ؛ یم  یتقو  هک  تسا  نیا  دنتـسین  یبوخ  سانـش  ناسنا اهنیا  هکنیا  رب  ام  لیلد  دـشاب : سانـش  ناسنا  دـیاب  هدـنهد  حرط  - 
.تسا یناوهش  یناویح  ناسنا ، دیوگ : یم  يرگید  .تسا  يداصتقا  یناویح  ناسنا ، دنهد : یم  باوج  یکی  تسیک ؟ ناسنا  تسیچ و 
تسرد .دنا  هتخانـشن  ار  ناسنا  تقیقح  اهنآ  .فرـصم  دیلوت و  يارب  تسا  نیـشام  نوچمه  ناسنا ، دیوگ : یم  یکی  دیوگ : یم  یکی 

ار داصتقا  هافر و  ناسنا  هک  تسا 

: دننام .تسا  هتخانش  ار  ناسنا  دعب  کی  سکره  .تسین  اهنیا  طقف  ناسنا  اما  دنک ؛ یم فرصم  دیلوت و  دراد و  توهش  دراد و  تسود 
ناسنا مدیمهف ! دیوگ : یم  یکی  تسیچ ؟ ناسنا  یسرپ  یم الاب  ياه  هورگ زا  .تسا  یکیرات  رد  یسانش  لیف  يارجام 
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دـنا و هدرک فـیرعت  ار  ناـسنا  دـنا و  هتفرگ  ار  ناـسنارگید  دـعب  دـنیوگ : یم  رگید  يا  هدـع .تسا  داـصتقا  لـصا ، سپ  تسا ، مکش 
ام .دروآ  یم  ار  شدوخ  هچب  تسا ؟ رت  لگـشوخ هچب  مادک  دنیوگب ؛ يردام  ره  هب  .دـنناد  یم  تسرد  ار  ناشدوخ  تواضق  هورگره 

.دنا هتخانشن  فارطالا  عیمج  ار  ناسنا  مادک  چیه  نوچ  میراذگب ؛ اهنیا  رایتخا  رد  ار  تیناسنا  میناوت  یمن 

هتخانـشان يدوجوم  ناسنا   » دنمـشناد درم  نآ  لوق  هب  تسا و  هدشن  هتخانـش  ناسنا  تقیقح  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  اه  باوج  نیا 
یم اـجک  زا  زاـسب ، روط  نیا  ار  نیا  دـیوگ ، یم  هک  يراـمعم  نیا  .دـنادب  ار  هشقن  دـیاب  دـهدب ، حرط  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا .»

شکاخ و دیاب  دزاسب ، نامتخاس  دهاوخ  یم رگا  .دشاب  هتشاد  یلماک  تاعالطا  دیاب  دهدب ، یملاس  حرط  تساوخ  یسک  رگا  دیوگ ؟
هب هناخ  نیا  هدـنیآرد  تسین ؟ ای  تسه  زیخ  هلزلز  نیمز  نیا  هن ؟ ای  دراد  ار  ینامتخاس  نینچ  لمحت  كاخ  اـیآ  .دسانـشب  ار  شیاـضف 

شفدـه هک  ناویح  کـی  دـح  رد  ار  ناـسنا  اـهامن ، فوسلیف غباون و  نادنمـشناد و  هک  میدـید  اـم  هن ؟ اـی  دـنک  یم  دروـخرب  ناـبایخ 
.دنداد لزنت  تسا ، هافر  نکسم ، كاشوپ ، كاروخ ،

ناسنا فلتخم  ياه  هورگ غباون و  نیطالـس و  هک  هداد  ناشن  خلت  هبرجت  دشاب : هدرکن  اطخ  دشاب و  رـشب  هاوخریخ  دیاب  هدنهد  حرط  - 
.دنک ظفح  ار  دوخ  هاگیاپ  هتساوخ  تسا ، نم  اب  تلم  نیا  هتفگ : یم  مه  یهاگ  رگا  .دنتـساوخ  یم  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  ار 

اب هارمه  هابتـشا و  زا  رپ  ای  هدوب  ناسنا  حالـص  ریخ و  هب  همه  دـنا ، هدرک  عضو  ...و  غباون  نیطالـس و  هفـسالف و  هک  ینیناوق  ماـمت  اـیآ 
؟ تسا هدوب  اطخ  نومزآ و 

وا هک  مناد  یم  نوچ  دراد ؛ هبذاج  ادـخ  نوناق  اما  میهد ؛ یم هابتـشا  اطخو و  ییوجدوس  لامتحا  نوچ  درادـن : هبذاج  يرـشب  نیناوق  - 
دوجو رد  یهورگ  یبزح و  ینامزاس و  یصخش ، تعفنم  .تسین  مه  شدوخ  عفانم  يارب  تسا و  نم  راگدیرفآ  ادخ و 
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ییاهناسنا نانادـقوقح ، اما  مرادـب ؛ سدـقم  ار  ادـخ  نوناق  نم  هک  دوش  یم  ثعاب  ادـخ  هب  ناـمیا  نیا  .دراد  تسود  ارم  .تسین  ادـخ 
سیـسأت للملا  نیب  نامزاس  یتقو  زا  نیمز  هرک  يور  رد  .دننک  یم  لمع  ناش  هفیظو  هب  ناریگب و  قوقح  اهمدآ و  یقاب  لثم  دنتـسه ،

نیا هک  ردق  نیا  ایآ  .تسا  هدوب  اهنآ  يارب  يراشف  مارها  نامزاس  نیا  تسا و  هدش  لامیاپ  رتشیب  مورحم  ياهتلم  قوقح  الاح  ات  دـش ،
اهنیا فرح  نیاربانب  دندرک ؟ تیامح  ار  یمولظم  هچ  دندرک ؟ راک  اهنآ  يارب  دندروخ ، یموس  ناهج  ياه  تلم  هجدوب  زا  اه  نامزاس

مه اهنآ  منک ، یم  هابتـشا  نم  دنراد ، رتشیب  مه  اهنآ  مراد ، سوه  اوه و  نم  دنتـسه ، ام  لثم  ییاه  ناسنا  مه  اهنیا  نوچ  .درادن  هبذج 
یمدقت شزرا و  تسادق و  چیه  .دندش  هدیرفآ  دازآ  مه  اهنآ  .مدش  هدیرفآ  دازآ  مدش ، هدیرفآ  هک  یتقو نم  .دننک  یم  هابتـشا  رتشیب 

یلقع و هبذج  مادک  چیه  اهنیا  اما  دـننک ؛ راداو  تعاطا  هب  ار  يدارفا  بیرف  عیمطت و  دـیدهت و  اب  ینامز  تسا  نکمم  .دـنرادن  نم  رب 
دروآ یمن یقطنم 

ص:212

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا تردق  رایتخا و  متشه : لصف 

هراشا
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: متشه لصف 

ناسنا تردق  رایتخا و 

رایتخا . 1

: هلمج زا  دراد ، دوجو  زین  یلیالد  تسا و  رایتخا  هدارا و  ياراد  هک  دمهف  یم  يرطف  روط  هب  ناسنا 

تقو چـیه  دوب ، روبجم  رگا  ناسنا  .میتسه  دازآ  ام  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دـیدرت  نیمه  .دـنک  یم  دـیدرت  مدآ  یهاـگ  دـیدرت : فلا )
کـش هاگچیه  تخرد  .دنک  یمن  کش  تقو  چیه  دخرچب و  دیـشروخ  دوخ و  رود  تسا  روبجم  نیمز  هرک ي  نیا  .درک  یمن  کش 
کـش رابجا  رد  هن ؟ ای  مهدـب  ریـش  هرخالاب  هک  دـنک  یمن  کش  تقو  چـیه  واگ  هن ؟ ای  میوش  یم  زبس  ام  راـهب  لاـسما  هک  دـنک  یمن 

.میتسه دازآ  هک  میمهف  یم  .مینک  یم  کش  ام  اما  تسین ؛

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  نیا  منک  نآ  ای  منک  نیا  ییوگ  هک  نیا 

نم .دوش  یمن  نامیشپ  تقو  چیه  دشاب ، روبجم  مدآ  رگا  .دوش  یم  نامیـشپ  دعب  دنک و  یم  يراک  کی  ناسنا  یهاگ  ینامیـشپ : ب )
، درک هدارا  اب  ار  يراـک  مدآ  یتقو  اـما  .تسین  نم  تسد  اـه  نادـند گـنر  نوچ  تسا ؛ دیفـس  میاـه  نادـند  ارچ  هک  متـسین  نامیـشپ 

ار تتسد  رگا  .دوش  یمن  نامیشپ  دشاب ، روبجم  مدآ  رگا  .دوش  یم  نامیشپ 
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شزرل نیا  نوچ  دوش ) یم تحاران  هچرگا  ( ؛ تسین نامیـشپ  تقو  چـیه  شعترم  درم  .يوش  یم  نامیـشپ  يزیرب  ار  ییاـچ  ینازرلب و 
.يوش یم  نامیشپ  يدنازرل  ار  تتسد  امش  رگا  اما  تسین ؛ شدوخ  تسد 

یمن بیدأت  ار  وا  تقو  چـیه  دـشاب ، روبجم  یمدآ  رگا  .دـنزومایب  بدا  ات  دنتـسرف  یم  ار  ناشیاه  هچب  ایند  مدرم  همه ي  بیدأت : ج )
.درادن انعم  بدا  نتخومآ  دشاب ، روبجم  هچب  رگا  دزومایب ؛ بدا  دناوت  یم  هچب  ینعی  ینک ، یم  بیدأت  ار  وا  رگا  .دننک 

نم هک  تسا  نیا  رب  لیلد  داقتنا  مینک ، یم داقتنا  مه  زا  امـش  نم و  هک  نیمه  .دـننک  یم  داقتنا  رگیدـمه  زا  اهناسنا  ایند  رد  داقتنا : د )
منک داقتنا  ودرگ  تخرد  زا  نم  هک  تسا  نیا  لثم  درادن ، انعم  داقتنا  رگید  دشاب  روبجم  مدآ  رگا  اما  منکن ؛ ار  راک  نیا  متـسناوت  یم 

.دشاب اجک  شیودرگ  هک  تسین  ودرگ  تخرد  دوخ  تسد  .دوبرتهب  دوب  رت  نییاپ  یمک  .دنتسه  الاب  تیاهودرگ  ارچ  هک 

یم رارق  نما  هیـشاح  رد  ار  شدوخ  تسادخ و  تسد  اهراک  همه ي  هک  دوش  یم  دقتعم  دـنک و  یم  هیجوت  ار  شراک  ناسنا  یهاگ 
لقع و ام  هب  هک  تسا  نیا  شیاهراک  زا  یکی  تسوا ، تسد  اهراک  همه ي  هک  ییادـخ  نامه  يرآ ، .متـشادن  ریـصقت  نم  هک  دـهد 

.تسا هداد  هدارا 

ناسنا رایتخا  نآرق و 

: دننک یم  تلالد  ناسنا  رایتخا  هدارا و  رب  زین  میرک  نآرق  تایآ  ینادجو ، لیالد  رب  هوالع 

تسا راتخم  یگدنز  ریسم  باختنا  رد  ناسنا  لوا :

(29 فهک /  «. ) ...ْرُفْکَْیلَف َءاَش  ْنَمَو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاَش  ْنَمَف  ْمُّکِب  ْنِم َر  ُّقَْحلا  ُِلقَو  » 

.دوش رفاک  تساوخ  هک  ره  دروآ و  نامیا  تساوخ  هک  ره  سپ  تسا ، هدیسر  امش  راگدرورپ  يوس  زا  ّقح  وگب : و 
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(3 ناسنإ /  «. ) ًروُفَک ا اَّمِإَو  ًرِکاَش ا  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ  » 

.دنک نارفک  ای  ددرگ ) اریذپ  و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

هب ار  مدرم  دنوادخ  هک  نیا  اب  ینعی  تسا ؛ هدـش  هراشا  هدـیقع  هار و  باختنا  رد  ناسنا  يدازآ  هلئـسم ي  هب  اهراب  دـیجم ، نآرق  رد  * 
روبجم قح  زین  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دنک و  یمن  روبجم  ار  ناسنا  زگره  اّما  دیامرف ؛ یم  تیادـه  شیوخ  يوس 

تنا اّمنا   » .دنک يروآدای  نانآ  هب  ار  هار  دهد و  رکذـت  مدرم  هب  هک  هتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  طقف  هکلب  تسا ؛ هدادـن  ار  مدرم  ندرک 
مهیلع ایبنا  مه  نوریب  زا  دنک و  یم  ماهلا  ناسنا  هب  ترطف  هار  زا  ار  روجف  اوقت و  هار  دنوادخ  نیاربانب  رطیـصمب .» مهیلع  تسل  .رّکذـم 

.دنیزگ یمرب  ار  لطاب  ای  قح  هار  لماک  رایتخا  هدارا و  اب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  دتسرف و  یم  ییامنهار  يارب  ار  مالسلا 

، تساوخ یم  ادخ  رگا  .تسا  رایتخا  زا  يرادروخرب  تسا ، هداد  رارق  تقلخ  دمآرس  زاتمم و  ار  وا  هک  ناسنا  درف  هب  رـصحنم  یگژیو 
هار هب  رابجا  روز و  اب  ار  یـسک  هک  تسین  روط  نیا  ام  همانرب  دیوگ : یم  ادخ  اما  دشاب ؛ یبوخ  ناسنا  وا  هک  دـنک  يراک  تسناوت  یم 

بوخ هک  دـندوب  روبجم  مدرم  رگا  نوچ  دـنکب ؛ تساوـخ  يراـک  ره  سکره  وا  میراذـگ ، یم  دازآ  ار  ناـسنا  اـم  .میرادـب  میقتـسم 
لـسع هبنـش  هس ام  دیوگب  لسع  روبنز  هک  تسین  روط  نیا  دهدب ، لسع  تسا  روبجم  لسع  روبنز  دندش ، یم لسع  روبنز  لثم  دنـشاب ،

واگ دـهد و  یم  لسع  رابجالاب  لسع  روبنز  .مینک  یم لیطعت  ار  هبنـش  جـنپ .میهد  یم  لسع  هدرخ  کـی  هبنـشراهچ  ـالاح  .میهد  یمن 
رگا .دـشاب  دازآ  هک  تسا  نیا  هب  تفارـش  .دوش  یم  لسع  روبنز  لثم  هزات  دوش ، بوخ  رابجالاب  ناسنا  رگا  .دـهد  یم  ریـش  راـبجالاب 

؛ یبوخ ياه  مدآ  هچ  دوش  هتفگ  دـنوش و  لال  اهناسنا  همهرگا  .تسا  يدازآ  هب  اـم  شزرا  .دـب  تساوخ  رگا  دوش و  بوخ  تساوخ ،
دشاب هتشاد  نابز  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  شزرا  .تسین  لوبق  دروم  دننک ، یمن  تبیغ  ًالصا 
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؛ تسا لامک  نیا  .دـهد  یمن  شحف  اما  دراد ؛ مه  بضغ  مشخ و  هوق  دوش و  یم  ینابـصع  هک  نیا  اب  .دـهدن  ماجنا  یقالخا  لیاذر  و 
.تسوا رایتخا  هب  ناسنا  شزرا  ینعی 

دنک یمن  تیاده  رابجا  هب  ادخ  مود :

(149 ماعنا /  «. ) َنیِعَمْجَأ ْمُکاَدََهل  َءاَش  ْوَلَف  ُهَِغلاَْبلا  ُهَّجُْحلا  -ِه  َِّللَف ُْلق  » 

.درک یم  تیاده  رابجا ) هب   ) ار امش  همه ي  تساوخ  یم  رگا  سپ  تسا ، دنوادخ  يارب  اهنت  اسر  نشور و  لیلد  وگب :

ّرـش و ریخ و  هار  هدرک و  مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  لقع ، ایبنا و  تیادـه  اب  هداد و  رارق  ناـسنا  رد  هک  يدـیحوت  ترطف  اـب  دـنوادخ ، * 
نشور ياه  هزجعم  .تسا  هتـشاذگ  زاب  ار  ناربج  هبوت و  هار  مه  ناراکاطخ  يارب  .تسا  هدومن  نایب  مه  ار  مادک  ره  دب  ای  کین  نایاپ 
.تسا هدرک  مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  لقع ، ترطف و  اب  نید  يراگزاس  نانآ و  مکحم  ياه  لالدتسا  توعد و  يوکین  هویش ي  ایبنا و 

لقع و رکف و  يریگراکب  مدـع  تجاجل و  زا  دـنیوپب ، ار  ادـخ  ریغ  هار  رگا  دـنرادن و  دوخ  كرـش  رب  یلیلد  ناکرـشم  همه ، نیا  اب  و 
.تسا هدوب  سوه  اوه و  يریگراکب 

، متسناد یم  دیوگب : رگا  یتسناد ؟ یمن  ای  یتسناد  یم  ار  قح  هار  ایآ  دیامرف : یم  ناسنا  هب  تمایقرد  دنوادخ  هک  هدمآ  تایاور  رد  * 
ادخ هغلاب ي  تجح  تسا  نیا  يدوبن ؟ نتفرگ  دای  یپ  رد  ارچ  دسرپ : یم  متسناد ، یمن  دیوگب : رگا  و  يدرکن ؟ لمع  ارچ  دسرپ : یم 

.مدرم رب 

، دنا هدـیزرو  كرـش  هک  یناسک  يدوز  هب  ...اَنُؤَابآ .»  َالَو  اَنْک  َرْـشَأ  اَم  -ُه  َّللا َءاَش  َْول  اوُک  َرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَـس  هیآ « : ساسا  رب  لاؤس :
(148 ماعنا /  . ) ...میدروآ یمن  كرش  نامناردپ  هن  ام و  هن  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  تفگ : دنهاوخ 

ام كرـش  سپ  دراد ، یمن  زاب  نآ  زا  ار  ام  ارچ  تسین ، یـضار  ام  كرـش  زا  ادـخ  رگا  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ناکرـشم  نخـس  هیآ  نیا 
!؟ تسادخ ياضر  دروم 
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باختنا هنادازآ  ار  دوخ  هار  ناسنا  هک  تسا  نآ  ادخ  تیـشم  هدارا و  نکیل  تسین ؛ نوریب  ادـخ  تردـق  رادَـم  زا  یلمع  چـیه  باوج :
هب وا  .تسین  ام  هدافتـساءوس  هب  تلود  ندوب  یـضار  لیلد  تاناکما ، نیا  دروآ ، یم  ام  لزنم  هب  ار  زاگ  قرب و  بآ و  هک  تلود  .دنک 

رایتخا هدارا و  یلو  هتـشاذگ ؛ دازآ  باختنا  رد  ار  وا  هداد و  ناشن  وا  هب  ار  لطاب  قح و  هار  تسا و  هداتـسرف  یحو  هداد و  لقع  ناسنا 
نامیا هب  نانآ  رابجا  هن  تسا  مدرم  يرایتخا  نامیا  ناهاوخ  دـنوادخ ، .تسین  ام  ندرک  فـالخ  هب  ادـخ  ندوب  یـضار  هناـشن  ناـسنا ،

هب مدرم  رابجا  هارکا و  قح  مه  ربماـیپ  درک و  یم  تیادـه  ار  همه  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  هک : تسا  هدـمآ  اـهراب  نآرق  رد  .ندروآ 
.درادن ار  نامیا 

ینامسآ بتک  لازنا  ناربمایپ و  لاسرا  موس :

(165 ءاسن /  «. ) اًمیِکَح اًزیِزَع  -ُه  َّللا َناَکَو  ِلُس  ُّرلا  َدَْعب  ٌهَّجُح  -ِه  َّللا یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنی  ِرِْذنُمَو  َنی  ِرِّشَبُم  اًلُس  ُر  » 

دنوادخ دشابن و  یتجح  دنوادخ  رب  مدرم  يارب  ناربمایپ ، زا  سپ  ات  دندوب ، هدنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  هک  میداتـسرف ) ار   ) یناربمایپ
.تسا میکح  ریذپان و  تسکش  هراومه 

ناسنا نتشاد  رایتخا  مزلتسم  تسا ، هدمآ  ناسنا  يارب  یهن  رما و  بلاق  رد  هک  ینید  تاروتسدو  ناربمایپ  نداتـسرف  هک  تسا  نشور  * 
یم نییبت  ناسنا  يارب  ار  ینید  ماکحا  هک  یتایآ  ضرف  شیپ  نینچمه  .دوب  دهاوخ  ینعم  یب  نآرق  بلاطم  تروص  نیا  ریغرد  تسا ،

.تسا ناسنا  ندوب  راتخم  دننک ،

دب ياهراک  هب  تبسن  شهوکن  کین و  ياهراک  هب  تراشب  مراهچ :

(119 هرقب /  «. ) ِمیِحَْجلا ِباَحْصَأ  ْنَع  ُلَأُْست  َالَو  ًریِذَنَو ا  ًریَِشب ا  ِّقَْحلِاب  َكاَْنلَس  ْرَأ  اَّنِإ  » 

( نانآ نتفر  منهج  و   ) نایخزود ندش ) هارمگ   ) لوئسم وت  یشاب و  هدنهد  میب  رگ و  تراشب  ات  میداتـسرف  قح  هب  اروت  ام  لوسر )! يا  )
.یتسین

هک ) نورد رد  يربمایپ  ندادرارق  تسا ، مزال  دـنوادخ  رب  هچنآ  .تسا  ناسنا  رایتخا  هناشن ي  زا  منهج  تشهب و  راذـنا و  تراـشب و  * 
و دشاب ) ترطف  لقع و  نامه 
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یم تجاجل  هناتخسرس  ای  دنریذپ و  یم  ار  قح  هار  هنادازآ  هک  دنتسه  ناشدوخ  مدرم  لاح  .قح  یقطنم  اب  موصعم  يربمایپ  نداتسرف 
.دنور یم لطاب  هب  دننک و 

دریگ یم  رارق  شیامزآ  دروم  شا  يرایتخا  لمع  اب  ناسنا  مجنپ :

(7 فهک /  «. ) اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اََهل  ًهَنیِز  ْرَْألا ِض  یَلَع  اَم  اَْنلَعَج  اَّنِإ  » 

؟ دننک یم  لمع  رتهب  ناشنیمادک  مییامزایب ، ار  اهنآ  ات  میداد ، رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ام 

نآ رد  دناوت  یم  تسا و  رایتخا  ياراد  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  شیامزآ  هک  ارچ  دنک ؛ یم  تلالد  ناسنا  رایتخا  رب  زین  تایآ  نیا  * 
.دوش دودرم  ای  لوبق 

ناسنا تبوقع  شاداپ و  مشش :

ِْریَِغب اَهِیف  َنُوقَز  ُْری  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َِکئ  -ٰ َلوُأَف ٌنِمُْؤم  َوُهَو  �یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِـحلاَص  َلِـمَع  ْنَمَو  اَـهَْلثِم  اَّلِإ  �يَزُْجی  اَـلَف  ِیَـس  ًهَئّ َلِـمَع  ْنَم  » 
(40 رفاغ /  «. ) ٍباَسِح

يا هتـسیاش  راک  دشاب و  نمؤم  هک  نز  ای  درم  زا  سک  ره  دوش و  یمن  هداد  رفیک  رادقم  نامه  هب  زج  دهد ، ماجنا  يدب  راک  سک  ره 
.دنوش یم  هداد  يزور  باسح  یب  اج  نآ  رد  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  هک  دننانیا  سپ  دهد ، ماجنا 

تسا یهیدب  تسا و  تسردان  تسا ، هدش  یفالخ  بکترم  رایتخا  یب  هک  يدرف  تازاجم  هک  دبای  یمرد  لقع  مکح  هب  یناسنا  ره  * 
.دنز یمنرس  یلمع  نینچ  زگره  میکح  يادخ  زا  هک 

تسا ناسنا  دوخ  تسد  تشونرس  رییغت  متفه :

/ دـعر  «. ) ٍلاَو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  اَمَو  َُهل  َّد  َرَم  اَلَف  اًءوُس  ٍمْوَِقب  -ُه  َّللا َدا  َرَأ  اَذِإَو  ْمِهِـسُْفنَِأب  اَم  او  ُّرِیَُغی  �یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُّرِیَُغی  اـَل  -َه  َّلـلا َّنِإ  » ...
(11

هب ییوس  هدارا  ادخ  هک  یماگنه  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  اهنآ  هک  نآ  رگم  دهد ، یمن  رییغت  ار  یتلم ) و   ) موق چـیه  تشونرـس  دـنوادخ 
.تشاد دنهاوخن  یتسرپرس  ادخ  زج  دش و  دهاوخن  نآ  عنام  زیچ  چیه  دنک ، ناشلامعا ) رطاخب   ) یموق

ص:219

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


نکیل تسین ، رثأ  یب  داصتقا  طیحم و  هتبلا  .دزاسب  ار  ناسنا  طیحم ، خـیرات و  ربج  داـصتقا ، هک  نآ  هن  دزاـس ، یم  ار  خـیرات  ناـسنا  * 
.دنک یمن  روبجم  ار  ناسنا  اهنآ  زا  کی  چیه  تسا و  ناسنا  هدارا ي  اب  یلصا  شقن 

تمایق رد  ناسنا  ینامیشپ  متشه :

�یَلَع ْمُه  َراَزْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُهَو  اَهِیف  اَنْط  َّرَف  اَم  �یَلَع  اَنَت  َرْـسَح  اَی  اُولاَق  ًهَتَْغب  ُهَعاَّسلا  ُمُْهتَءاَج  اَذِإ  �یَّتَح  -ِه  َّللا ِءاَِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  » 
(31 ماعنا /  «. ) َنو ُرِزَی  اَم  َءاَس  َالَأ  ْمِه  ِروُهُظ 

، دیآ ناشغارس  هب  ناهگان  دوعوم  تعاس  هک  نیمه  دندش ، راکنایز  دندرک ، بیذکت  ار  تمایق ) رد   ) دنوادخ رادید  هک  یناسک  ًاعطق 
هاگآ میا ، هدرک  ایند  رد  هک  ییاه  یهاتوک  نآ  زا  اغیرد  دنیوگ : دنشک ، یم  ناشتشپ  رب  ار  شیوخ  ناهانگ  نیگنـس  راب  هک  یلاح  رد 

.دنشک یم  شود  هب  هچنآ  تسا  يراب  دب  هچ  هک  دیشاب 

َنیِج ِراَِخب  ْمُه  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ٍتا  َرَـسَح  ْمَُهلاَمْعَأ  -ُه  َّللا ُمِهی  ُِری  َذَـک 
�

َِکل اَّنِم  اوُء  َّرَبَت  اَمَک  ْمُْهنِم  َّرَبَتَنَف َأ  َّرَک ًه  اََنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاَـقَو  » 
(167 هرقب /  «. ) ِراَّنلا َنِم 

، میئوج يرازیب  نایاوشیپ  نیا  زا  ات  میتشگ ) یمرب  اـیند  هب  هک   ) دوب اـم  يارب  يرگید  راـب  شاـک ! يا  دـنیوگ : ناوریپ  عقوم ) نآ  رد   ) و
یم ناشن  اهنآ  هب  تساهنآ ، ترـسح  هیام  هک  ار  اهنآ  لامعا  دنوادخ  ناس  نیدـب  .دنتـسج  يرازیب  ام  زا  زورما )  ) اهنآ هک  هنوگ  نامه 

.دنتسین یندمآ  نوریب  خزود ، شتآ  زا  زگره  دهد و 

هار وارد  ددجم  میمصت  ترسح و  ینامیشپ و  دوبن ، نینچ  رگا  .تسا  رایتخا  لمع و  رد  ناسنا  يدازآ  هناشن ي  ترسح ، فارتعا و  * 
هک دراد  نآ  زا  تیاکح  ددجم ، میمصت  .میهد  ماجنا  يرگید  راک  میتسناوت  یم  هک  تسا  نآ  هناشن ي  ترسح ، ینامیـشپ و  .تشادن 

.درکن دنک و  لمع  بوخ  تسناوت  یم  اریز  دنک ؛ باختنا  دنادب ، حالص  هک  ار  یهار  ره  رایتخا ، هدارا و  اب  دناوت  یم  ناسنا 

دنک یم  رما  شتشونرس  رییغت  هب  ار  ناسنا  هک  یتایآ  مهن :

(102 نارمع / لآ   «. ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأَو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  »... 

.دیشاب ناملسم  هک  نیا  رگم  دیریمن  و  ...
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نیا و  دیشاب » ناملـسم  هک  نیا  رگم  دیریمن   » دومرف یمن  دنوادخ  دوب ، رایتخا  یب  روبجم و  دوخ  تشونرـس  لامعا و  رد  ناسنا  رگا  * 
.دراد شقن  دوخ  تبقاع  تشونرس و  رد  رایتخا ، نتشاد  رطاخب  ناسنا  هک  دنک  یم  تلالد  زین  تایآ 

مدرم فالتخا  تمکح  مهد :

(118 دوه /  «. ) َنیِِفلَتُْخم َنُولاَزَی  َالَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّب  َءاَش َر  َْولَو  » 

یم رارق  قح ) هدـیقع ي  کی  ياراد  و   ) هدـحاو تما  کـی  راـبجا ،) اـب   ) ار مدرم  همه ي  هنیآ  ره  تساوخ ، یم  تراـگدرورپ  رگا  و 
.دنزرو یم  فالتخا  نانچمه  هک  یلاح  رد  داد ،

 « َنیِِفلَتُْخم َنُولاَزَی  َالَو  ...ءاش  ول   » .دناسر یم ار  نانآ  يدازآ  مدرم ، فالتخا  * 

(39 دعر /  «. ) ِباَتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاَشَی  اَم  -ُه  َّللا وُحْمَی  دننام « : یتایآ  قباطم  لاؤس :

.تسوا دزن  اهنت  باتکلا  ُما  دنک و  یم  تابثا  ای  وحم  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 

؟ تسین ناسنا  رایتخا  مدع  ي  هناشن باتکلا » ما  رد  ناسنا  ریدقت   » ندرک صخشم  ایآ 

: تسا هنوگدنچ  یهلا  تاردقم  دیآ ، یم  تسدب  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  باوج :

.درادن هار  لدبت  ام  مالک  رد  ّيدـل » لوقلا  لّدـبی  ام   » تایآ لثم  .تسا  یمئاد  مه  شنوناق  اذـل  دراد ؛ یمئاد  تحلـصم  هک  يروما  . 1
ظوفحم حول  رد  تاردـقم  هنوگ  نیا .تسا  یقیقد  باتک  باسح و  ياراد  راگدرورپ  دزن  رد  يزیچ  ره  رادـقمب » هدـنع  یـش ٍء  ّلـک  »

«. نوبّرقملا هدهشی  موقرم  باتک   » .دنوش هاگآ  نآ  رب  دنناوت  یم  دنوادخ  نذا  هب  یهلا  نابرقم  طقف  و  ظوفحم » حول  یف   » .تسا تبث 

هقدـص ای  دراد و  یپرد  ار  وفع  هک  ندرک  هبوت  لثم  تسا ، مدرم  راتفر  لاـمعا و  عباـت  اـهنآ  حـلاصم  تسا و  یمتحریغ  هک  يروما  . 2
هرادا رد  لاعتم  دنوادخ  ینعی  دراد ؛ لابند  هب  ار  یهلا  رهق  شا  هدسفم  رطاخب  هک  متـس  ملظ و  ای  دراد و  هارمه  هب  ار  الب  عفد  هک  نداد 

شنیرفآ و رد  یتارییغت  طیارـش ، رییغت  اـب  دـناوت  یم  دراد ، هک  یتیاـهن  یب  ملع  تمکح و  اـب  تسین و  هتـسب  تسد  شنیرفآ  ماـظن  ي 
هک تسا  یهیدب  .دهدب  نآ  نیناوق 
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طیارـش رییغت  تمکح و  ساسا  رب  تارییغت  نیا  هکلب  تسین ؛ وا  ینامیـشپو  رظن  دیدجت  ای  لاعتم و  دنوادخ  لهج  هناشن  تارییغت ، نیا 
.تسا رما  نآ  هرود ي  نایاپ  ای  و 

: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدرک  نایب  ار  يدایز  ياه  هنومن  هنیمز  نیا  رد  نآرق 

تشونرس دروآ و  تسدب  ار  دوخ  حلاصم  دناوت  یم  اعد  عرضت و  اب  ناسنا  .منک  باجتسم  ات  دینک  اعد  مکل » بجتسا  ینوعُدا  ( » فلا
.دهد رییغت  ار  دوخ 

.دروآ دوجوب  ار  يدیدج  همانرب  مزال ، طیارش  ندمآ  دیدپ  اب  دنوادخ  دیاش  ًارما » کلذ  دعب  ثدحی  هللا  ّلعل  ( » ب

.تسا زور  نامه  صوصخم  نأش  رد  زور  ره  دنوادخ ، نأش » یف  وه  موی  ّلک  ( » ج

.تخاس ناشفرحنم  مه  ادخ  دندرک ، باختنا  ار  یفارحنا  هار  نوچ  هللا »  غازا  اوغاز ، امّلف  ( » د

.دبای یم  رییغت  تکرب  فطل و  هب  یهلا  رهق  ریسم  اوقت ، نامیا و  اب  تاکرب » مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لها  ّنا  ول  و  ( » ه

ار ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  رگم  دـهد ، یمن  رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفناب » ام  اوّریغی  یّتح  موقبام  ّریغیـال  هللا  نا  ( » و
.دنهد رییغت 

وکین لمع  دنروآ و  نامیا  دننک ، هبوت  هک  یناسک  تانـسح » مهتائیـس  هللا  لّدبی  کئلواف  ًاحلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نَم  ّالا  ( » ز
.دنک یم  لیدبت  هنسح  یبوخ و  هب  ار  نانآ  ياه  يدب  دنوادخ  دنهد ، ماجنا 

.میدرگ یمرب  مه  ام  دیدرگرب ، امش  رگا  اندُع » متدُع  نا  ( » ح

ناسنا هدارا  رد  طیحم  شقن  .مهدزای 

ار راک  نیا  وت  هک  هتـساوخ  ادـخ  تسادـخ و  راک  دـنک ، یم  هک  يراک  ره  .درادـن  يرایتخا  شدوخ  زا  ناسنا  دـنیوگ : یم  اه  يربج 
غیلبت ماکح  افلخ و  نیطالـس و  زا  يا  هدع  .یتسه  هلیـسو  کی  هکنیا  زج  يرادن  نآ  ندادن  ای  نداد  ماجنا  رد  شقن  چـیه  وت  ینکب و 

ار ام  روخ و  کتک  ار  وت  ادـخ  .مینک  تموکح  امـش  رب  اـم  هتـساوخ  ادـخ  دـنیوگب : مدرم  هب  دنتـساوخ  یم  هک  ارچ  دـندرک ؛ یم  ربج 
نم تسد  تسا ، هدرک  قلخ  نز  کتک 

شتموکح هناوتـشپ  ات  درک  غیلبت  ار  هدیقع  نیا  مکاح  .یـشاب  موکحم  دیاب  وت  میـشاب و  مکاح  دیاب  ام  دنیوگب : هک  نیا  رطاخب  .تسین 
.دوش
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لثم .تسا  روـبجم  دوـجوم  کـی  تسا ، فداـصت  هتخاـس  .تسا  يداـصتقا  نیـشام  کـی  دـنیوگ : یم  مه  یبرغ  بتاـکم  زا  یـضعب 
یهلا ربج  ای  الاح  .دـنک  راک  روط  نیمه  ات  دـنا  هدز  ار  ناسنا  همکد  .دور  یم مجنپ  هقبط  ات  شدوخ  يدز ، ار  شا  همکد  هک  روسناسآ 
کی دـح  رد  روبجم ، دوجوم  کی  ار  ناسنا  اه  بتکم  یخرب  .درب  یم  یـصاخ  تمـس  هب  ار  ناسنا  یعامتجا  ربج  ای  يداصتقا  ربج  ای 

یناوتب هک  نیا  يارب  .يروخب  هک  نیا  يارب  نک  راک  دیوگ : یم  دش ، يدام  یگدنز  یتقو  .دـنا  هتـسناد هدوهیب  دوجوم  کی  ای  ناویح 
یم رادـم  نیا  رد  لاـس  داـتفه  ار  ناـسنا  يداـم  بتاـکم  .ندرک  راـک  يارب  روخب  ندروخ و  يارب  نک  راـک  روط  نیمه  ینک و  راـک 
ماقم مئاق  سپ  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  .تسادخ  هفیلخ  ناسنا  تفگ : دمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  یلو  دنناخرچ ؛

ار تعیبط  دتسیاب و  زیچ  همه  ربارب  رد  دناوت  یم  شا  هدارا  اب  دراد و  هدارا  ناسنا  دیوگ : یم  مالـسا  .دنکب  ییادخ  ياهراک  دیاب  ادخ 
: دهد یم  ناشن  ار  طیحم  رب  ناسنا  هبلغ  ییاناوت  هک  دراد  دوجو  یتایآ  میرک  نآرق  رد  .دنکشب 

(97 هبوت /  «. ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  -ُه  َّللاَو ِِهلوُس  �یَلَع َر  -ُه  َّللا َلَْزنَأ  اَم  َدوُدُح  اوُمَْلعَی  اَّلَأ  ُرَدْجَأَو  اًقاَِفنَو  ًْرفُک ا  ُّدَشَأ  ُبا  َرْعَْألا  » 

ادخ ار  هچنآ  دودح  هک  نیا  هب  دـنرتدیدش و  قافن  رفک و  رد  ربمایپ ) نانخـس  تیبرت و  میلعت و  زا  يرود  رطاخب   ) برع ِنانیـشن  هیداب 
تسا میکح  اناد و  دنوادخ  رتراوازس و  دننادن  هدرک ، لزان  شربمایپ  رب 

هورگ ود  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  مدرم  .تسا  ینامـسآ  میلاعت  ینید و  گنهرف  زا  يرود  ياـنعم  هب  ندوب  یبارعا  * 
.نیشن هیداب  نیشنرهش و  دندوب :

اما ًارفک » ّدـشا  بارعالا   » .تسا رثؤم  فراعم  قیاقح و  دروم  رد  وا  يریگ  عضوم  شنیب و  رد  ناسنا ، یگنهرف  یعاـمتجا و  طـیحم  * 
: دنز یم  لاثم  ار  ییاه  هنومن  میرک  نآرق  .دنک  هبلغ  طیحم  رب  دناوت  یم  ناسنا  هدارا 
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ُمُُهلِخُْدیَـس ْمَُهل  ٌَهب  ُْرق  اَهَّنِإ  َالَأ  ِلوُس  َّرلا  ِتاَوَلَـصَو  -ِه  َّللا َدـْنِع  ٍتَاب  ُُرق  ُقِْفُنی  اَم  ُذِـخَّتَیَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  -ِه  َّللِاب ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبا  َرْعَأـْلا  َنِمَو  » 
 «. ٌمیِح ٌروُفَغ َر  -َه  َّللا َّنِإ  ِِهتَمْح  ِیف َر  -ُه  َّللا

هلیسو ي دننک ، یم  قافنا  ار  هچنآ  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نیـشن ، هیداب  ياه  برع  زا  یخرب  اّما 
يدوز هب  .تسا  برق  بجوم  نانآ  يارب  اه ، قافنا  نیمه  هک  دیـشاب  هاگآ  .دـنناد  یم  لوسر  تاولـص  اعد و  بلج )  ) ادـخ و هب  برق 

(99 هبوت /  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  انامه  .دنک  یم  دراو  شیوخ  تمحر  رد  ار  نانآ  ادخ 

« ...ِه - َّللِاب ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبا  َرْعَْألا  َنِمَو  .دریگ «  یمن  ناسنا  زا  ار  دشر  رایتخا  یعامتجا ، طیحم  ینیشن و  هیداب  * 

ُکَی ْنِإَو  ْمُّکِب  ْنِم َر  ِیَْبلِاب  ِتاَنّ ْمُکَءاَـج  ْدَـقَو  -ُه  َّلـلا َّیِب  َلوُقَی َر  ْنَأ  اًـلُج  َنُوُلتْقَتَأ َر  ُهَناَـمیِإ  ُُمتْکَی  َنْوَع  ِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُـج  َلاَـقَو َر  »
(28 رفاغ / «.) ٌباَّذَک ِرْسُم ٌف  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َال  -َه  َّللا َّنِإ  ْمُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِصی  اًقِداَص  ُکَی  ْنِإَو  ُُهبِذَک  ِْهیَلَعَف  ًابِذاَک 

نم راگدرورپ  دـیوگ : یم  هک  ار  يدرم  دـیهاوخ  یم  ایآ  تفگ : تشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ زا  ناـمیا  اـب  يدرم  و 
دـشاب وـگغورد  وا  رگا  تسا ، هدـمآ  امـش  دزن  نشور  لـیالد  اـب  ناـتراگدرورپ  فرط  زا  وا  هک  یلاـح  رد  دیـشکب !؟ تـسا  دـنوادخ 

انامه دیـسر ، دـهاوخ  امـش  هب  دـهد  یم  هدـعو  امـش  هب  ار  هچنآ  زا  یـضعب  دـشاب ، وگتـسار  رگا  یلو  تسوا  دوخ  ناـیز  هب  شغورد 
.دنک یمن  تیاده  تسا  وگغورد  رایسب  و )  ) راکفارسا هک  ار  یسک  دنوادخ 

یم ادـیپ  نمؤم  دارفا  زین  ینوعرف  ماظن  رد   ) .تسین مرج  باکترا  رب  ناسنا  رابجا  لیلد  دـساف ، طیحم  هعماج و  تالیکـشت و  ماظن و  * 
« َنْوَعِْرف ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  َلاق  َو  ( » دنوش

َنِم ِینَِّجنَو  ِِهلَمَعَو  َنْوَع  ِْرف  ْنِم  ِینَِّجنَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  َْتلاَق َر ِّب  ْذِإ  َنْوَع  ِْرف  َتَأ  َْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  -ُه  َّللا َرَضَو َب  » 
(11 میرحت /  «. ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 

شیوخ دزن  نم  يارب  اراگدرورپ ! تفگ : هک  هاگ  نآ  .تسا  هدز  لثم  نوعرف  رسمه  هب  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  دنوادخ  و 
.شخب ییاهر  رگمتس  هورگ  زا  ارم  هدب و  تاجن  وا  رادرک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  يا  هناخ  تشهب  رد 
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تباث وا  .داتـسیا  دـساف  یمیژر  ربارب  رد  قطنم  اب  وا  .تخاسن  ار  وا  تیـصخش  هعماـج  تفرگن و  رارق  طـیحمریثأت  تحت  نوعرف  نز  * 
یم هک  نیا  دننام  .درک  ضوع  ار  نآ  دیاب  تسا و  طلغ  هدش ، مدرم  گنهرف  وزج  نامز ، لوط  رد  هک  ییاهراعش  زا  يرایـسب  هک  درک 

.موش یمن  مه  اوسر  موش و  یمن  تعامج  گنر  مه  نم  تفگ : وا  اما  وش ، تعامج  گنر  مه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  دنیوگ :

ینید یب  رب  لیلد  مادـک  چـیه  یگراوآ ، زا  سرت  رـسمه و  ياضاقت  ندوب ، نز  يداصتقا ، یگتـسباو  هعماج ، طیحم و  راشف  حیـضوت :
 ...« َنْوَع ِْرف  َتَأ  َْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  -ُه  َّللا َرَضَو َب  .دوش «  یمن 

ره رد  سک  ره  ینعی  دریگ ؛ یم لکـش  دنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یهورگ  هقبط و  اب  قباطم  ناسنا  تیـصخش  دـنیوگ : یم  یخرب 
.دنک یم  در  ار  قطنم  نیا  هیآ  .دوش  یم  روج  نامه  مه  شرکف  تفرگ ، رارق  هک  يوج 

ناسناو دریگب  ار  وا  هدارا  يولج  دناوت  یمن  هعماج  هقبط و  دنک ، باختنا  ار  یهار  هک  دـنک  هدارا  یـسک  رگا  میتفرگ ؛ سرد  نآرق  زا 
، یبهذم هناخ  .دینش  ار  قح  توعد  اهلاس  حون ، هناخ  رد  حون  نز  درادرب ، ماگ  دناوت  یم  هدرک ، دشر  نآ  رد  هک  يا  هعماج  فالخرب 
هک دوب  هدرک  هدارا  نوچ  دنک ؛ یم  مادقا  نایرج  فالخ  رب  دروخ ، یم  ار  رهوش  نان  دراد و  رهوش  هب  يداصتقا  زاین  ربمغیپ ، شرهوش 

نیا سپ  دورب ، ار  تقیقح  قح و  ترطف و  هار  دهدب و  شوگ  ار  یهلا  لوسر  فرح  تساوخن  نوچ  دنک و  تنایخ 

هتـشاد فدـه  هدارا و  هک  یمدآ  .تسا  راذـگریثأت  هدارا  یب  ياـه  مدآرد  ّوـج  هلب  دزاـس ؛ یم  ار  مدآ  ّوـج  هک  تسین  تـسرد  فرح 
.دراذگب رثأت  وا  رد  دناوت  یمن  ّوج  دشاب ،

هک یمیژر  هیلع  نز  نیا  اما  دـش ؛ گرزب  ...و  یتنیز  یحیرفت و  یهافر و  لیاسو  هیلک  ندوب  مهارف  اـب  نوعرف و  هناـخرد  نوعرف ، نز 
ناسنا رد  لماک  دصرددص و  شقن  اما  تسا ؛ رثؤم  طیحمو  هقبط  هتبلا  دراد ، یمرب  ماگ  دش ، تیبرت  دش و  گرزب  نآ  رد 
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یسک رگا  تسین ، قرب  هک  یبش  اما  تسا ؛ مهم  قرب  .تسین  همات  تلع  اما  تسا ؛ رثؤم  طیحم  طیحم ، هن  تسا  هدارا  لصا  سپ  .درادن 
همه زا  رتمهم  .تسا  رتشیب  شرثأ  هعلاطم  رد  وجـشناد  هدارا  یلو  تسا ؛ رثؤم  ندرک  هعلاطم  رد  قرب  .دنک  هعلاطم  دناوت  یم  دهاوخب ،

ود نیا  لثم  دـنک ، یم یثنخ  ار  اهنیا  همه  رثأ  دـهاوخب  یـسک  رگا  اما  دراد ؛ رثأ  همه  ملعم  هقبط و  طیحم و  .تسا  مدآ  هدارا  رهوج و 
.نز

: نک ترجه  دنا  هتفگ  مه  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یم  رثأ  ام  یگدنز  رد  طیحم 

ًهَعِـساَو -ِه  َّللا ْرَأ ُض  ْنُکَت  َْملَأ  اُولاَق  ْرَْألا ِض  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  اُولاَق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاَـق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاَـظ  ُهَِکئاَـلَْملا  ُمُهاَّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 
(97 ءاسن /  «. ) ًریِصَم ا ْتَءاَسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم  َِکئ  -ٰ َلوُأَف اَهِیف  او  ُرِجاَُهتَف 

یعضو هچ  رد  امش  دنسرپ : یم  نانآ  زا  دنا ، هدرک  متس  نتشیوخ  رب  هک  یلاحرد  دنریگ ، یم  ار  ناشناج  ناگتشرف ، هک  یناسک  انامه 
نیمز رگم  دنیوگ : خساپ ) رد   ) ناگتشرف میتشاد ) رارق  نارفاک  ههبجرد ي  راچان  هب  و   ) میدوب فعـضتسم  نیمزرد  ام  دنیوگ : دیدوب ؟

.تسا یماجنارس  دب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  نانآ ، دینک ؟ ترجه  نآ  رد  ات  دوبن  هدرتسگ  دنوادخ 

« اوُرِجاُهتَف  » .دنکشب مهرد  ار  طیحم  راشف  ترجه ، اب  دیاب  ناسنا  اذل  دراذگ ، یم ریثأت  ناسنا  رب  ّوج  طیحم و  هک  میتفگ  * 

« اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًهَعِساو  ِهللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ   » .دیوشن هذخاؤم  ات  دینک  ترجه  اجنآ  زا  هنرگو  دیهد ، رییغت  ار  طیحم  دیناوت ، یم  رگا 

دنک یمن  هارمگ  ار  یسک  ادخ  مهدزاود :

 «. ...اَنُؤَابآ َالَو  ُنَْحن  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اَنْدَبَع  اَم  -ُه  َّللا َءاَش  َْول  اوُک  َرْشَأ  َنیِذَّلا  َلاَقَو  » 

 . ...میدـیتسرپ یمن  وا  زا  ریغ  ار  يزیچ  چـیه  نامناردـپ  هن  اـم و  هن  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  دـنتفگ : دـندیزرو ، كرـش  هک  یناـسک  و 
(35 لحن / )

وا رگا  مینک و  شتـسرپ  ار  وا  ریغ  ام  هک  هتـساوخ  دـنوادخ  دـنتفگ : یم  هک  تسا  ناکرـشم  ياجبان  تاهیجوت  زا  یکی  ربج ، هلأسم  * 
نیا .میدوبن  كرشم  ام  تساوخ ، یم 
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.تسا هدش  حرطم  ناکرشم  لوق  زا  زین  فرخز  هروس  هیآ 20  ماعنا و  هروس  هیآ 148  رد  بلطم 

« ِِهنوُد ْنِم  انْدَبَع  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول   » .تسا هدوب  زین  ناکرشم  نایم  رد  ربج  هب  هدیقع  * 

؟ تسین وا  تیاضر  ي  هناشن دریگ ، یمن  ار  مدرم  فارحنا  يولج  دنوادخ  هک  نیمه  ایآ  لاؤس :

یسک هتساوخ  یمن  سپ  تسا ، هداتسرف  اه  باتک  ناربمایپ و  تسا ، هدرک  مهارف  ار  مدرم  تیاده  بابـسا  دنوادخ  اریز  ریخ ؛ باوج :
شنالوسر ادـخ و  زا  يوریپ  ای  هک  میتسه  ام  نیا  رخآ  تسد  .تسا  هدرکن  روبجم  ندروآ  نامیا  رب  مه  ار  یـسک  یلو  دوش ؛ فرحنم 

هک دراد  دوجو  یبآ  عبنم  لاثم ، ناونع  هب  .میربب  هرهب  دوخ  باختنا  زا  دیاب  تروصودره  رد  .مینز  یم زابرـس  نآ  زا  ای  میریذـپ  یم ار 
رد بآ  هرخالاب  اما  تسین ؛ ام  تسد  مه  یـشک  هلول ریـسم  دوش و  یم  تیادـه  اجنآ  زا  هتخاـس و  ار  نآ  بآ  ناـمزاس  ورین و  ترازو 

یسک هچ  ار  ریش  رخآ  هظحل ي  رد  هرخالاب  اما  تسین ؛ ام  تسد  نابایخ  یـشک و  هلول  بآ و  عبنم  هک  تسا  تسرد  .تسه  ام  رایتخا 
.میهدب دیاب  مه  ار  بآ  لوپ  سپ  مینک ، یم فرصم  زاب و  ام  ار  بآریش  نوچ  دنک ؟ یم  زاب 

(16 فارعأ /  «. ) َمیِقَتْسُْملا َکَطا  َرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اَِمبَف  َلاَق  » 

( نیمک هب   ) وـت تسار  هار  رـس  رب  ًاـمتح  ناـنآ  نداد ) بیرف   ) يارب مه  نم  يدرک ! هارمگ  ارم  هـک  نآ  رطاـخب  سپ  تـفگ : ناطیـش ) )
.تسشن مهاوخ 

« ِینَْتیَوْغَأ اِمبَف  َلاق   » .تسا یناطیش  يراک  نداد ، تبسن  یهلا  ردق  اضق و  ریدقت و  هب  ار  دوخ  هانگ  ینامرفان و  * 

تسین هدننک  مامت  قلطم و  ناسنا  هدارا  مهدزیس :

هراشا

اَذ َر -ٰ ْنِم َه َْرقَِأل َب  ّیِب  ِنَیِدْهَی َر  ْنَأ  �یَسَع  ُْلقَو  َتیِسَن  اَذِإ  َکَّب  ْرُکْذاَو َر  -ُه  َّللا َءاَشَی  ْنَأ  اَّلِإ  اًدَغ .  َذ 
�
َِکل ٌلِعاَف  ّیِنِإ  ٍءْیَِـشل  ََّنلوُقَت  َالَو  » 

23 و24) فهک /  «. ) اًدَش
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شومارف رگا  دهاوخب و  ادـخ  رگا  ییوگب ):  ) هک نآ  رگم  مهد ، یم  ماجنا  ادرف  ار  نآ  نم  هک  وگم  راک ، چـیه  زیچ و  چـیه  هرابرد ي 
هک یهار  هب  ارم  مراـگدرورپ  هک  تسا  دـیما  وـگب : نک و  داـی  ار  تراـگدرورپ  دـمآ ) تداـی  هک  نیمه  هّللاءاـش ، نا  نـتفگ :  ) يدرک

.دنک ییامنهار  تسا ، رت  کیدزن 

زا زین  نآرق  رد  هک  نانچ  .تسا  یهلا  يایلوارواب  داقتعا و  دـناسر ، یم  ار  یهلا  تیـشم  تردـق و  هب  داقتعا  هک  هللاءاـش » نا   » ِنتفگ * 
رد هَّللاءاش  نإ  دیوش ، رـصم  دراو  َنِینِمآ » هللاَءاش  ْنِإ  َرْـصِم  اُولُخْدا  : » دیوگ یم  شنادـنزرف  هب  بوقعی  .تسا  هدـش  لقن  ناربمایپ  نابز 
هب بیعـش  ترـضح  .تفای  یهاوخ  ابیکـش  ارم  دهاوخب  ادـخ  رگا  ًاِرباص » هللاَءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  : » دـیوگ یم  یـسوم  هب  رـضخ  دـیناما ،

: دـیوگ یم  میهاربا  ترـضح  شردـپ  هب  لیعامـسا  ترـضح  و  َنـیِِحلاَّصلا » َنـِم  هللاَءاـش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  : » دـیوگ یم  یـسوم  ترـضح 
.تفای یهاوخ  نایابیکش  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  هک  نک  حبذ  ارم  َنیِِرباَّصلا » َنِم  هللاَءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  »

یگدنز و داعبا  مامت  رد  یشنیب  نینچ  نتـشاد  هکلب  تسین ؛ نابز  هقلقل ي  نآ ، لاثما  و  ِهَّللِاب » ُذوُعَأ   » و ُهَّللاَءاش » ْنِإ   » نتفگ زا  دارم  هتبلا 
.دینکن شومارف  ار  ُهَّللاَءاش » ْنِإ   » زین دوخ  ياه  هتـشون  رد  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  .تسا  ناسنا  لد  رواب و  رد 

دیما هنوگچ  اذه »؟ متی  نأ  متوجر  فیک  : » دومرف دید ، هللاءاش » نإ   » نودب ار  همان  هک  یماگنه  دنسیونب ، يا  همان  داد ، روتـسد  يزور 
ربمایپ دسرب ؟ ناماس  هب  راک  نیا  هک  دیراد 

رد تسویپ ، میهاوخ  امـش  هب  مه  ام  دـهاوخب  ادـخ  رگا  نوقحال » مکب  هللاءاش  نا  اـنا  و  : » دومرف یم  ناتـسربق  هب  دورو  ماـگنه  مالـسا 
.تسا یمتح  گرم ، هک  یلاح 

نودـب هک  هدـشن  هدرپس  وا  هب  اهراک  همه ي  تسین و  لقتـسم  لماکروط  هب  یلو  تسا ؛ دازآ  دراد و  هدارا  هک  لاح  نیع  رد  ناـسنا  * 
يدازآ هکلب  تسا ؛ هدـش  هداد  وا  هب  روما  مامت  رایتخا  هن  تسا و  روبجم  هن  ناسنا  ینعی  دـهد ؛ ماجنا  يراک  دـناوتب  مه  ادـخ  تساوخ 

« ُهللاَءاشَی ْنَأ  اَّلِإ   » .تسا دنوادخ  تیشم  هیاس ي  رد  ناسنا 
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« ٌلِعاف یِّنِإ  ْیَِشل ٍء  ََّنلوُقَت  ال   » .دنادب یهلا  هدارا ي  هب  هتسباو  ار  دوخ  دیاب  يراک  ره  رد  تسادخ و  دنمزاین  هتسویپ  ناسنا  * 

یهورگ .ناسنا  هب  زیچ  همه  لماک  يراذـگاو  هن  تسا و  ربج  هن  ینعی  ضیوفتال » ربجال و   » هک تسا  هدـمآ  نیموصعم  تاـیاور  رد  * 
ادخ زا  مه  اه  یـضعب  .دنناد  یم  ادخ  زا  ار  همه  درادن ، یـشقن  چیه  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  دـنناد و  یم  ادـخ  بناج  زا  ار  اهراک  همه 

.تسا دنوادخ  هدارا  بوچراچ  رد  ناسنا  هدارا  نیاربانب  .تسادخ  زا  تردق  لصا  هک  دنناد  یمن  دنتسه و  لفاغ 

ناسنا تردق  . 2

: درک میسقت  ناوت  یم  عون  دنچ  هب  ار  ناسنا  تردق 

یملع یعیبط و  تردق  فلا )

ناونع هب  ْمَُکل » َقَلَخ  ْمَُکل ، ٌعاتُم  ْمَُکل ، َرَّخَـس  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  روط  نامه  .دوش  قئاف  تعیبط  رب  ییاناوت  نیا  اب  دـناوت  یم  ناسنا 
زا ار  شدوخ  دـنک و  زاورپ  دـنک و  هزرابم  نیمز  هبذاج ي  اب  دـناوت  یم  دزاسب ؛ هلزلز  دـض  يا  هناخ  هلزلز  ربارب  رد  دـناوت  یم  لاـثم ،

تادوجوم دناوت  یم  ( 14 لحن /  «. ) ای ِرَط  اًمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُهَو  دـنک « : هدافتـسا  اـیرد  زا  دـناوت  یم  .دـنکب  نیمز 
رد شدوخرما  تحت  ار  تاناویح  هدنز و 

...و دنک  یشکراب  اهنآ  زا  دنک و  راهم  دناوت  یم  ( 5 لحن /  «. ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  ُِعفاَنَمَو  ٌءْفِد  اَهِیف  ْمَُکل  اَهَقَلَخ  َماَْعنَْألاَو  دروایب « :

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  دنک  ادیپ  هطلس  نج  دننام  یتادوجوم  رب  دناوت  یم  ناسنا  نیا ، رب  هوالع 

37 و38) ص /  «. ) ِداَفْصَْألا ِیف  َنِین  َّرَقُم  َنی  ِرَخآَو  ٍصاَّوَغَو .  ٍءاََّنب  َّلُک  َنیِطاَیَّشلاَو  » 

تحت و   ) ریجنز لغ و  رد  هک  اه  نج  زا  يرگید  هورگ  و  ار .  اهنآ  زا  یـصاّوغ  اّنب و  ره  میتخاس ) وا  رّخـسم   ) ار شکرـس  ياـه  نج  و 
.دندوب وا ) هطلس ي 
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: دننام تسا ، هدش  رکذ  نآرق  رد  یکیژولونکت  یملع و  تردق  زا  ییاه  هنومن 

«. َنو ُرِکاَش  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِصُْحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َهَْعنَص  ُهاَنْمَّلَعَو  »

!؟ دیتسه رازگرکش  امش  ایآ  سپ  دنک ، ظفح  ناتگنج  تارطخ )  ) زا ار  امـش  ات  میتخومآ  ار  امـش  يارب  يزاس  هرز  نف  دواد )  ) وا هب  و 
(80 ءایبنأ / )

َلاَـق ِْنیَفَدَّصلا  َْنَیب  �يَواَـس  اَذِإ  �یَّتَـح  ِدـیِدَْحلا  ََربُز  ِینُوتآ  اًـمْد .  ْمُهَْنَیبَو َر  ْمُکَْنَیب  ْلَـعْجَأ  ٍهَّوُِقب  ِینُونیِعَأَـف  ٌْریَخ  ّیِب  ِهِیف َر  ِنَّکَم  یّ اَـم  َلاَـق  » 
95 و96) فهک /  «. ) ًرِْطق ا ِْهیَلَع  ِْرفُأ ْغ  ِینُوتآ  َلاَق  ًراَن ا  ُهَلَعَج  اَذِإ  �یَّتَح  اوُخُْفنا 

ییورین اب  ارم  سپ  .تسا  رتهب  امـش ) یلام  کـمک  زا  ، ) هداد تردـق  نم  هب  نآ  رد  مراـگدرورپ  هچنآ  تفگ : خـساپ ) رد  نینرقلاوذ  )
هراپ نتـشابنا  اب   ) هوک ود  نایم  هک  هاگنآ  ات  دیروایب  نم  يارب  نهآ  ياه  هراپ  .مزاسب  مکحم  يّدس  نانآ  امـش و  نایم  ات  دینک  کمک 
يور ات  دیروایب  هدش  بآ  هتخادگ و  سم  تفگ : دنادرگ ، یـشتآ  دـننام )  ) ار نآ  هک  یتقو  ات  دـیمدب ؛ تفگ : دـش ، ربارب  نهآ ) ياه 

.مزیرب اه  نهآ 

ییاناوت تردق و  زا  میرک  نآرق  تسه ، مه  ایبنا  نآرق و  دییأت  دروم  دـیآ و  یم  تسدـب  تعنـص  شناد و  زا  هک  یتردـق  رب  هوالع  * 
: دوش یم  هدافتسا  تسردان  هار  رد  تسا و  عورشمان  هک  دیوگ  یم  نخس 

(102 هرقب /  «. ) ...ِهِجْوَزَو ْرَْملا ِء  َْنَیب  ِِهب  َنُوق  ِّرَُفی  اَم  اَمُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  ...َرْحِّسلا  َساَّنلا  ِلَُعی  َنوُمّ او  ُرَفَک  َنیِطاَیَّشلا  َّنِک  -ٰ َلَو » ...

دنناوتب هک  دنتخومآ  یم  ار  یبلاطم  هتشرف  ود  نآ  زا  اهنآ  ...دنتخومآ  یم  وداج  رحـس و  مدرم  هب  هک  دندیزرو  رفک  نیطایـش ، نکل  و 
 . ...دننکفایب ییادج  شرسمه  درم و  نایم  نآ  هلیسو  هب 

« ِِهب َنُوقِّرَُفی   » .تسا ّرثؤم  ناسنا  یگدنز  رد  دراد و  ّتیعقاو  وداج  رحس و  * 
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یسایس یعامتجا و  تردق  ب )

هک یتردق  لثم  .دشاب  عورـشمان  دناوت  یم  مه  دنراد و  ادخ  يایلوا  هک  یتردق  لثم  دشاب ، عورـشم  دـناوت  یم  مه  یعامتجا ، تردـق 
تروص هب  اهتنم  .دـننک  هارمه  ناشدوخ  اب  دـنناوت  یم  ار  هعماج  دـنراد و  ذوفن  هعماج  رد  ود  ره  توغاط  ایبنا و  .دـنراد  اـه  توغاـط 

.تسردان ای  تسرد 

ْمُهُـضَْعب َذِـخَّتَِیل  ٍتاَج  َرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَف  َرَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَـسَق  ُنَْحن  َّکِب  َتَمْح َر  َنوُمِـسْقَی َر  ْمُهَأ  » 
میـسقت دوخ ) نایم   ) ار ربمایپ ) نییعت  دروم  رد   ) تراگدرورپ تمحر  نانآ  ایآ  َنوُعَمْجَی .»  اَّمِم  ٌْریَخ  َّکِب  ُتَمْح َر  َرَو  ای  ِرْخُـس  اًـضَْعب 

و توبن ) يالاو  ماقم  ياطعا  هب  دـسر  هچ  ات   ) میا هدرک  میـسقت  ناشنایم  ایند  یگدـنزرد  ار  ناـنآ  تشیعم  اـم  هک  یلاـحرد  دـننک  یم 
وت راگدرورپ  تمحر  دنریگ و  تمدخ  هب  ار  رگید  یخرب  نانآ  زا  یخرب  ات  میداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  اه  ناسنا  یضعب  تاجرد 

(32 فرخز /  ) .تسا رتهب  دنزودنا  یم  نانآ  هچنآ  زا 

رامثتـسا و ببـس  هن  دشاب ، یـضعب  طسوت  یـضعب  مادختـسا  نواعت و  یگتـسویپ و  ببـس  دـیاب  تسا ، مدرم  نایم  هک  ییاه  توافت  * 
ملظ هکنیا  هن  دنک ، مادختسا  ار  نآ  دریگ و  راک  هب  ار  رگید  هورگ  اه  ناسنا  زا  یهورگ  ینعی  ایِرْخُس »  » .نارگید ریقحت  یشورفرخف و 

.دنک متس  و 

دننک زاین  ساسحا  رگیدکی  هب  مدرم  ات  هداد  رارق  ییاه  توافت  دوخ  میکح ، يادـخ   ) .تسین شیب  یلایخ  هقبط ، یب هعماج  هشیدـنا  * 
 « ٍتاَج َرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  اَنْعَف  َرَو  دننک « ) دشر  عامتجا  هیاس  رد  رگیدکی  هب  کمک  اب  و 

اًضَْعب ْمُهُـضَْعب  َذِخَّتَِیل  .تسا «  عورـشم  زاجم و  يرما  رگید ، یـضعب  طسوت  اه  ناسنا  یـضعب  مادختـسا  نتفرگ و  ریجا  ندش و  ریجا  * 
 « ای ِرْخُس 

اًـضَْعب ْمُهُـضَْعب  َذِـخَّتَِیل  .تسا «  یناسنا  فلتخم  ياهورین  ناوت  زا  يریگ  هرهب  نواعت و  هب  هتـسباو  ملاس ، داصتقا  رادـیاپ و  هعماج ي  * 
 « ای ِرْخُس 
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یحور تردق  ج )

: تسا هدش  لقن  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  نآرق  رد  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  تازجعم  تردق ، نیا  هنومن  نیرت  یلاع 

ِنْذِإـِب ًْریَط ا  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  ّیِنَأ  ْمُّکِب  ْنِم َر  ٍهَیآـِب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  ّیِنَأ  َلـِیئا  َرْـسِإ  ِیَنب  �َیلِإ  اـًلوُس  َرَو  » 
ْمَُکل ًهَیَآل  َذ 

�
َِکل ِیف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنو  ُرِخَّدَـت  اَمَو  َنُولُکْأَت  اَِمب  ِبَنُأَو  ْمُُکئّ -ِه  َّللا ِنْذِِإب  �یَتْوَْملا  ِییْحُأَو  َْربَْألاَو َص  َهَمْکَْألا  ِْربُأَو ُئ  -ِه  َّلـلا

(49 نارمع / لآ   «. ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ 

هدروآ يا  هناشن  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  نم  انامه  هک  دیوگب ) ات  داتـسرف   ) لیئارـسا ینب  يوس  هب  يربمایپ  هب ) ار  یـسیع   ) و
.ددرگ یم  يا  هدنرپ  دنوادخ  نذا  هدارا و  هب  سپ  ممد ، یم  نآرد  سپ  مزاس ، یم  هدنرپ  لکش  هب  يزیچ )  ) امـش يارب  لگ  زا  نم  .ما 

دیروخ و یم  هچنآ  زا  منک و  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  مشخب و  یم  دوبهب  ار  یـسیپ  هب  نایالتبم  دازردام و  روک  ادـخ  نذا  اب  نینچمه  و 
هناشن و امـش  يارب  تازجعم  نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  نامیا  رگا  یتسارب  مهد ، یم  ربخ  امـش  هب  دـینک  یم  هریخذ  ناتیاه  هناـخرد  هچنآ 

.تسا یتربع 

(36 ص /  «. ) َباَصَأ ُْثیَح  ًءاَخ  ِْرمَِأب ِه ُر  ِرْجَت ي  َحی  ِّرلا  َُهل  اَن  ْرَّخَسَف  » 

.دنک تکرح  یمارآ  یمرن و  هب  دهاوخ  یم  اجک  ره  وا  نامرف  هب  هک  میتخاس  وا  رخسم  ار  داب  ام  سپ 

دنیـشن و یم  نارگید  لد  رد  شنخـس  وا  یحور  تردق  رطاخب  هک  تسا  یظعاو  ینارنخـس  دننام  يونعم  تردق  ياه  هنومن  رگید  زا 
دوش و باجتـسم  شیاعد  هک  یناسنا  نینچمه  تسالاب و  یلیخ  شا  یحور  تردق  وا  هک  دوش  یم  مولعم  دنک و  یم  بلقنم  ار  مدرم 
زا هک  ییاناوت  تردـق و  عون  نیا  هب  .تسا  یحور  تردـق  ياه  هنومن  زا  درک  ادـیپ  افـش  یـضیرم  دـناوخ ، دـمح  هروس ي  کـی  رگا 

: تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  تسا ، رتالاب  ناسنا  یعامتجا  تردق  یملع و  تردق 
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(52 دوه /  «. ) َنیِم ِرُْجم  اْوَّلَوَتَت  َالَو  ْمُِکتَُّوق  �َیلِإ  ًهَُّوق  ْمُکْدِزَیَو  ًرا ا  َرْدِم  ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِس  ُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّب  او َر  ُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  اَیَو  » 

نامـسآ زا  وا  ات  دـینک  هبوت  دـیدرگ و  زاب  وا  يوس  هب  سپـس  دـینک ، شزرمآ  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  نم ! موق  يا  داد ) همادا  دوه   ) و
هار زا   ) دیازفایب و امـش  يورین  رب  ییورین  و  تسا ) شزیر  لاح  رد  نامـسآ  همه ي  ییوگ  هکنانچ  ، ) دتـسرفب ناراب  امـش  رب  یپرد  یپ

.دیباتنرب يور  دینکن و  ضارعا  هانگ  رطاخب  قح )

« مکتّوق یلا  هّوق   » .میوش یم  لماک  دیدرگ ، هفاضا  ینامسج  تردق  هب  نامیا ، ِتردق  رگا  * 
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تایح بتارم  لحارم و  مهن : لصف 

هراشا
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تایح بتارم  . 1

یعیبط یتابن و  تایح  فلا )

 «. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  اَِهتْوَم  َدَْعب  ْرَْألا َض  ِییُْحی  -َه  َّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  » 

، میدرک نشور  امـش  يارب  ار  تمظع ) دیحوت و   ) ياه هناشن  ام  انامه  .دـنک  یم  هدـنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ ، هک  دـینادب 
(17 دیدح /  ) .دینک لّقعت  هک  دشاب 

، تسا ملـسم  هچنآ  اما  تسا ؛ هتفاین  يزیچ  نونکات  یلو  تسا ؛ تارایـس  تارک و  رگید  رد  تایح  ياه  هناشن  لابند  هب  رـشب  هزورما  * 
ینیب هرذ  تادوجوم  رد  اه و  نامـسآ  جوا  رد  نیمز و  حطـس  رد  اه ، سونایقا  قامعا  رد  تسا ؛ يراج  نیمز  هرک  رـسارس  رد  تاـیح 

 . ...و

(19 مور /  «. ) َنوُج َرُْخت  َذَکَو 
�

َِکل اَِهتْوَم  َدَْعب  ْرَْألا َض  ِییُْحیَو  ِّیَْحلا  َنِم  َّتِیَْملا  ِرُْخیَو ُج  ِّتِیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ِرُْخی ُج  » 

زور  ) زین امـش  و  دنک ، یم  هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  دشک و  یم  نوریب  هدنز  زا  زین )  ) ار هدرم  دروآ و  یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز 
.دیوش یم  هدروآ  نوریب  هنوگ  نیا  تمایق )
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تـسرد هلمج : زا  تسا ، هدـش  نایب  يدایز  ياه  هنومن  قیداـصم و  هدرم ، زا  هدـنز  هدـنز و  زا  هدرم  ندـمآ  نوریب  يارب  ریـسافترد ، * 
همه سکعلاب ، دوش و  تیبرت  دـیآ و  ایندـب  نمؤم  دـنزرف  رفاک  نیدـلاو  زا  هکنیا  .ناسنا  زا  هفطن  ندـش  جراخ  هفطن و  زا  ناسنا  ندـش 

.تسا تادوجوم  رشح  تمایق و  ییاپرب  رد  وا  ییاناوت  ناهج و  رد  دنوادخ  هقلطم ي  تردق  هناشن ي 

یناویح تایح  ب )

(179 فارعا /  «. ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکئ  -ٰ َلوُأ ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک  َِکئ  -ٰ َلوُأ » ...

مه زاـب  دـنراد  تیادـه  تاـناکما  هنوـگ  همه  هکنیا  اـب  اریز   ) .دـننالفاغ اـنامه  ناـنیا  رت ، هارمگ  هکلب  دـننایاپ ، راـهچ  نوـچمه  اـهنآ 
( دنهارمگ

یعامتجا تایح  ج )

(179 هرقب /  «. ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  » 

.دینک هشیپ  اوقت  امش  هک  دشاب  .تسا  هتفهن ) یگدنز  و   ) تایح صاصق ، رد  امش  يارب  درخ ! نابحاص  يا 

؛ تسا یـصخش  ماقتنا  دروخرب و  کی  صاصق  هچرگ  .تسا  یگدنز  تایح و  هدـننک ي  نیمأت  یناسنا  هعماج  يارب  صاصق  مکح  * 
هعماج نآ  دور و  یم  نیب  زا  تینما  تلادـع و  دوشن ، صاصق  زواـجتم  هک  يا  هعماـج  رد  .تسه  مه  یعاـمتجا  تینما  هدـننک  نیمأـت 
ندرب نیب  زا  ناوـیح ، هاـیگ و  ناـسنا ، تمالـس  تاـیح و  همزـال  يرادـماد ، يزرواـشک و  یکـشزپ و  رد  هک  ناـنچ  .دریم  یم مک  مـک

.تسا تافآ  اه و  بورکیم 

يونعم تایح  د )

(97 لحن /  «. ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  ْمُه  َرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ِیَط  ًهَبّ ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  �یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  » 

كا و -ي پ- گدنز هب  ًامتح  دنک ، هت  - سیاش را  دشا و ك- نمؤم ب- هک  نز  ای  در  زا م- سک  ره 
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.داد میهاوخ  شاداپ  دنا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  رتوکین  ار  ناشدزم  ًاعطق  میراد و  یم  شا  هدنز  يا  هدیدنسپ 

لومـشم هک  دـنیب  یم  لد  رد  ییادـخ و  رون  اـب  نمؤم  دـشاب ، هتـشاد  نمؤم  یحور  مارآ و  یلد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ِیَط »  ًهَبّ ًهاَـیَح  * » 
.دنرادن ینزح  فوخ و  دارفا  هنوگ  نیا تسا و  یهلا  تادییأت  لومشم  تسا و  ناگتشرف  ياعد 

 « ِیَط ًهَبّ ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  .تسا «  هدرم  ییوگ  حلاص ، لمع  نامیا و  نودب  ِناسنا  * 

(24 لافنا /  «.) ...ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُس  َّرِللَو  -ِه  َِّلل اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »

.دیریذپب دننک ، یم  توعد  تسامش  شخب  تایح  هک  يزیچ  هب  ار  امش  لوسر  ادخ و  هاگره  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

هکلب دراد ؛ دوجو  تایح  عون  نیا  زین  ایبنا  توعد  نودـب  نوچ  تسین ؛ یناویح  تاـیح  دـیآ ، یم  مهارف  اـیبنا  توعد  اـب  هک  یتاـیح  * 
.دشاب یم  اه  هنیمز  مامت  رد  یگدنز  تایح و  هرخالاب  یقالخا و  يونعم و  یلقع و  يرکف ، تایح  ایبنا ، توعد  زا  دوصقم 

 « ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  .دـنا «  هدرک  توعد  نامه  هب  ار  مدرم  مه  اـیبنا  دـنوادخ و  تسا و  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  رد  ناـسنا  تاـیح  * 
، هبیط تایح  قیداصم  زا  یکی  ینـسو ، هعیـش  تاـیاور  قبط  تسا و  بیط  كاـپ و  یگدـنز  هب  ندیـسر  زمر  ناـنآ  نیمارف  زا  تعاـطا 

.تساوا تیب  لها  8 و  بلاط یبأ  نب  یلع  تیالو  هلأسم ي  رد  مالسا  ربمایپ  يادن  شریذپ 

 « ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  تیناسنا « .  گرم  نآ ، زا  يریگ  هرانک تسا و  یعقاو  تایح  ایبنا ، ادخ و  ریسم  رد  تکرح  * 

اَم َنی  ِِرفاَْکِلل  ِیُز  َنّ َذَـک 
�

َِکل اَْهنِم  ِراَِخب ٍج  َْسَیل  ِتاَُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًرُون ا  َُهل  اَْنلَعَجَو  ُهاَْنیَیْحَأَف  اًْتیَم  َناَک  ْنَمَوَأ  » 
(122 ماعنأ /  «. ) َنُولَمْعَی اُوناَک 

( نامیا زا   ) يرون وا  يارب  میدیشخب و  تایح  شیوخ ) تیاده  اب   ) ار وا  سپ  دوب ، هدرم  كرـش ) لهج و  هطـساو ي  هب   ) هک نآ  ایآ  و 
، دبایب ار  دوخ  هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق 
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، نارفاـک يارب  هنوگ  نیا تسین ؟ یندـمآ  نوریب  نآ  زا  دراد و  رارق  كرـش ) لـهج و   ) ياـه تملظ  رد  هک  تسا  یـسک  لَـثَم  وا  لَـثَم 
.دوب هدش  هداد  هولج  دندرک  یم  هک  ییاهراک 

اًْتیَم َناَک  ْنَمَوَأ  یهارمگ « : هب  مه  و  ْمُکایْحَأَف » ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  : » تسا هدـش  هتفگ  هفطن  زا  لبق  هلحرم  رب  مه  گرم » ، » ینآرق ریباعت  رد  * 
هب مه  و  ْمُهاـیْحَأ » َُّمث  اُوتُوم  ُهللا  ُمَُهل  َلاـقَف  : » ّتقوـم گرم  هب  مه  و  ٍتِّیَم » ٍدََـلب  یلِإ  ُهانْقُـسَف  : » کـشخ هاـیگ و  یب  هقطنم ي  هب  مه  و  « 

« َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  : » یقیقح گرم 

 « ُهاَْنیَیْحَأَف اًْتیَم  .تسوا «  یعقاو  گرم  رفک ، ناسنا و  یعقاو  تایح  نامیا ، * 

(70 سی /  «. ) َنی ِِرفاَْکلا  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَیَو  ایَح  َناَک  ْنَم  َرِْذُنِیل  » 

ادـخ راـتفگ  و  دـنک ) ماـمت  نارفاـک  رب  ار  تجح   ) دـهد و شرادـشه  تسا ، لد )  ) هدـنز سک  ره  اـت  هک ) تسا  نآ  يارب  نآرق  نیا  )
.ددرگ ققحم  نانآ  هرابرد 

.یعقاو تایح  زا  مورحم  ناگدرم  نوچمه  نارفاک  اما  دنتسه ؛ لوقعم  یعقاو و  تایح  زا  رادروخرب  لد و  هدنز  ياه  ناسنا  نانمؤم  * 
.تسا لقاع  ناسنا  ایَح »  » زا روظنم  تایاور ، ساسا  رب 

شیب یناگدرم  دنریذپن  ار  قح  هک  یناسک  رافک و  و  ایَح »  َناَک  ْنَم  َرِْذُنِیل  .تسا «  نآرق  ياهرادشه  شریذپ  یلد ، هدـنز  هناشن ي  * 
( تسا هدمآ  َنیِِرفاْکلا »  «، » ایَح َناَک  ْنَم  ربارب «  رد   ) .دنتسین

 « َنی ِِرفاَْکلا  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَیَو  .تسا «  نالد  هدرم  اب  تجح  مامتا  نالد و  هدنز  يرایشوه  يرادیب و  ایبنا  تثعب  یحو و  زا  فده  * 

(36 ماعنا /  «. ) َنوُعَج ُْری  ِْهَیلِإ  َُّمث  -ُه  َّللا ُمُُهثَْعبَی  �یَتْوَْملاَو  َنوُعَمْسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  اَمَّنِإ  » 

تماـیق زور  هک  دنتـسه  یناـگدرم  دـنورگ )، یمن  هک  نارفاـک   ) دـنراد و اونـش  شوگ  هک  دـنریذپ  یم  ار ) وت  توـعد   ) یناـسک اـهنت 
.دنوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  همه  سپس  دزیگنا و  یمرب  ار  نانآ  دنوادخ 

يونعم تایح  هناشن ي  قح ، نتفریذپ  ندینـش و  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  دای  ناروابان  زا  ندوب  رک  روک و  هدرم و  ریبعت  اب  اهراب  نآرق ، * 
تایح هک  یسک   ) .تسا یلد  هدنز  و 
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( دنراد مه  تاناویح  ندیباوخ ) ندروخ و  يانعم  هب   ) تایح نوچ  تسا ؛ هدرم  تسین ، ریذپ  قح  درادن و  يونعم 

تایح لحارم  . 2

(19 قاقشنا /  «. ) ٍقَبَط ْنَع  اًقَبَط  َُّنبَک  ْرََتل  » 

.دییآرد رگید  لاحب  یلاح  زا  هراومه  امش 

یط ار  اهنآ  راگدرورپ ، يوس  هب  شتکرح  ریـسم  رد  ناسنا  هک  تسا  یگدـنز  فلتخم  لحارم  ٍقَبَط ،»  ْنَع  اًـقَبَط  َُّنبَک  ْرََتل  زا «  دارم  * 
: تسا هدش  هراشا  يورخا ، تایح  یخزرب و  تایح  يویند ، تایح  هب  میرک  نآرق  رد  .دنک  یم 

يویند تایح  . 1-2

ایند یگدنز  ياه  یگژیو  . 1-1-2

تسا لمع  ياج  ایند  لوا :

(105 هدئام /  «. ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَِمب  ِبَُنیَف  ْمُُکئّ اًعیِمَج  ْمُکُعِج  ْرَم  -ِه  َّللا َیلِإ  » ...

.دزاس یم  هاگآ  دیدرک ، یم  هچنآ  هب  ار  امش  وا  تسادخ و  يوس  هب  امش  همه ي  تشگزاب 

 « َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَِمب  ِبَُنیَف  ْمُُکئّ .دنک «  یم  نییعت  تمایق  رد  ار  وا  هاگیاج  ایند ، رد  ناسنا  رادرک  راتفر و  * 

تسا ناسنا  يارب  ایند  ياه  تمعن  مود :

َذَک
�

َِکل ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًهَِصلاَخ  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْز  ِّرلا  َنِم  ِیَّطلاَو  ِتاَبّ ِهِداَبِِعل  َرْخَأ َج  ِیتَّلا  -ِه  َّللا َهَنیِز  َّرَح َم  ْنَم  ُْلق  » 
(32 فارعا /  «.) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن 

مارح دوخ  رب  ار  دنـسپلد  هزیکاپ و  ياهقزر  نینچمه )  ) هدروآ و دـیدپ  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ییاه  تنیز  یـسک  هچ  وگب :
تمایق زور  هک  یلاح  رد  دـندنم ) هرهب  مه  نارفاک  هچ  رگا  ، ) تسا نانمؤم  يارب  ایند  یگدـنزرد  اـه ) تمعن   ) نیا وگب : تسا ؟ هدرک 

.مینک یم  نایب  لیصفت  هب  دنناد  یم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  ام  .تسا  نانمؤم )  ) صوصخم
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(10 هعمج /  «. ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًرِیثَک ا  -َه  َّللا او  ُرُکْذاَو  -ِه  َّللا ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتباَو  » ...

.دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، دای  رایسب  ار  ادخ  دینک و  بلط  یهلا  لضف  زاو 

هب هعمج ، زامن  نایاپ  زا  دعب  -ِه ،»  َّللا ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتباَو  دیامرف « : یم  هیآ  نیا  رد  اذل  تسا ، یهلا  لضف  ایند  ِلام  نآرق ، گنهرف  رد  * 
ریخ كرت  نا  : » دیامرف یم  هدرمـش و  ریخ »  » ار نآ  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  .دیورب  لالح  تراجت  دمآرد و  ینعی  ادـخ ، لضف  غارس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسایند  لام  ریخ ، زا  دارم  اجنیا  رد  هک  دـنک  تیـصو  هدراذـگ ، یقاـب  يریخ  یـسک  رگا  هّیـصولا »
هب دـنلفاغ و  ادـخ  زا  مدرم  هک  یلاحرد  دـنک ، داـی  ار  ادـخ  صـالخا  اـب  دوخراـک  بسک و  لـحم  رازاـبرد و  سک  ره  دومرف : ملـسو 

.دهد یم  رارق  شیوخ  هژیو  ترفغم  دروم  ار  وا  تمایق  زور  دنک و  یم  تبث  هنسح  رازه  وا  يارب  دنوادخ  دنلوغشم ، دوخ  ياهراک 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  هرابرد  هروس  نیمه  مراهچ  هیآ  رد  .تسا  يونعم  یهاگ  يدام و  یهاگ  یهلا  لضف  * 
«. هللا لضف  نم  اوغتبا  و  : » دیامرف یم  تراجت  راک و  بسک و  هرابرد  هیآ  نیا  رد  و  ءاشی » نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  »

« هللا لضف  نم   » .تسا یهلا  لضف  زا  يا  هشوگ  ایند ، * 

(27 دیدح /  «. ) ...ْمِْهیَلَع اَهاَْنبَتَک  اَم  اَهوُعَدَْتبا  ًهَِّیناَبْه  َرَو  » ...

 . ...میدوب هدرکن  ررقم  نانآ  رب  ار  نآ  ام  دندروآرد ، دوخ  شیپ  زا  هک  ییایند  كرت  اما ) )

نآرق .دوش  یم  هتفگ  نابهُر  دنزادرپ ، یم  ادخ  تدابع  هب  دنریگ و  یم  هرانک  مدرم  زا  دنوادخ ، زا  تیشخ  هزیگنا  هب  هک  یناسک  هب  * 
: ریظن تسا ، هدرک  در  ددعتم  تایآرد  ار  ایند  كرت  ّتینابهر و  میرک ،

؟ ینک یم  مارح  دوخ  رب  هدرک ، لالح  وت  يارب  دنوادخ  ار  هچنآ  ارچ  ربمایپ ! يا  کل » هللا  ّلحا  ام  مّرحت  َِمل  ّیبّنلا  اهّیأ  ای  - »

.دینکن مارح  هدومن ، لالح  امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  یتابّیط  نانمؤم ، يا  مکل » هللا  ّلحا  ام  تابّیط  اومّرحتال  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای  - »
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تسا یتخس  اب  هارمه  ایند  موس :

(4 دلب /  «. ) ٍدَبَک ِیف  َناَْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  » 

.میدیرفآ تمحز  جنر و  رد  ار  ناسنا  ام  انامه 

 » .تسا تمحز  جنر و  اب  هتخیمآ  يویند  ياه  یبایماک  ینعی  هدش ، هدیرفآ  یتخـس  جنررد و  ناسنا  .تسا  یتخـس  يانعم  هب  دَبَک » * »
راد  » .تسا هدـش  نیجع  اه  یتخـس  اب  هک  تسا  يا  هناخ  ایند  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ٍدَـبَک »  ِیف  َناَْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل 

« هفوفحم ءالبلاب 

(6 قاقشنا /  «. ) ِهِیقاَلُمَف اًحْدَک  َّکِب  �َیلِإ َر  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

.دیسر یهاوخ  وا  ياقل  هب  ماجنارس  يراد و  يرایسب  شالت  تراگدرورپ  يوس  هب  وت  ناسنا ! يا  ناه 

جنر تمحز و  اـب  هتخیمآ  هراوـمه  یگدـنز  هکنیا  نآ  دراد و  اـه  ناـسنا  همه  تاـیح  رد  یـساسا  لـصا  کـی  هـب  هراـشا  هـیآ  نـیا  * 
برق نادیواج و  تداعـس  ترخآ و  فدـه  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب  ایند  عاتم  هب  ندیـسر  فدـه  رگا  یتح  تسا ؛ تامیالمانو 

تمحز و جـنر و  زا  زین  اهنآ  دـننک  یم  یگدـنز  هافر  تیاهن  رد  هک  يدارفا  یتح  تسا ؛ ایند  یگدـنز  تعیبط  نیا  دـشاب ، راگدرورپ 
.دنتسین رانک  رب  درد 

تسا رجات  ناسنا  رازاب و  ایند  مراهچ :

-ِه َّلـلا ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجتَو  ِِهلوُس  َرَو  -ِه  َّلـلِاب َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ .  ٍباَذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  َراَِـجت ٍه  �یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  » 
10 و11) فص /  «. ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  َذ 

�
ْمُِکل ْمُکِسُْفنَأَو  ْمُِکلاَْومَِأب 

ادخ و هب  منک ؟ ییامنهار  دـهد ، ناتتاجن  تمایق )  ) كاندرد باذـع  زا  هک  یتراجت  رب  ار  امـش  ایآ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دینادب رگا  تسا ، رتهب  امش  يارب  نیا  هک  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاه  ناج  لاوما و  اب  دیروآ و  نامیا  شلوسر 
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ناسنا لامعا  دیاقع و  هدنـشورف و  ار  مدرم  دـناد و  یم  رازاب  ار  ایند  نآرق ، .تسا  هدـش  رارکت  اهراب  ناسنا  رمع  هلأسم ي  نآرق  رد  * 
میناوت یمن  ام  ینعی  تسا ، ناسنا  اب  يرتشم  باـختنا  یلو  تسا ؛ يراـبجا  شورف  رازاـب ، نیا  رد  .رازاـب  نیا  يـالاک  رمع ، لوط  رد  ار 

رارق روآ  نایز  ای  شخبدوس  ار  رادرک  دـیاقع و  ریـسم  میناوت  یم  یلو  میراذـگب ؛ اهر  هدـیقع ، لـمع و  تردـق و  زا  میراد ، ار  هچنآ 
.میهد

یم ناوضر  تشهب و  اهنآ  هب  ادخ  ضوع  رد  تسا و  هدش  شیاتـس  دـننک ، یم هلماعم  ادـخ  اب  ار  دوخ  ناج  هک  یناسک  زا  نآرق  رد  * 
یم تراسخ  راچد  ای  و  مهتراجت » تحبر  امف  « ؛ دنرب یمن  يدوس  ای  دب  باختنا  فارحنا و  رطاخب  هک  هدش  داقتنا  يا  هدـع  زا  دـهد و 

ریقحت دننک ، یم  هلماعم  رفک  اب  ار  دوخ  نامیا  هک  یناسک  قوف ، هیآ ي  نوچمه  تایآ  یـضعب  رد  و  رـسُخ » یفل  ناسنالا  ّنا  « ؛ دـنوش
.دنز یمن  يررض  چیه  ادخ  هار  ادخ و  هب  دارفا ، نآ  دادترا  هک  دوش  یم  هداد  يرادلد  نانمؤم  هب  لباقم  رد  دنوش و  یم 

، هتـشاذگ صالخا  قبطرد  دـنراد  هچره  دـننک و  یم  هلماعم  ادـخ  اب  يدارفا  .تسا  يرتشم  باختنا  تسا ، مهم  هچنآ  رازاـب  نیارد  * 
.دـننک یم  هلماعم  یهلا  ناوضر  تشهب و  اب  ار  ایند  هدرک ، یقاب  ار  یناف  رمع  دارفا  نیا  .دـنراد  یم  رب  ماگ  وا  ياضر  يارب  وا و  هاررد 

: اریز دنتسه ، یعقاو  ناگدنرب  هتسد  نیا 

.تسوا زا  یتسه  مامت  هک  تسا  يدنوادخ  اهنآ  رادیرخ  ًالوا ؛

نیدلاخ  » .تسا يدبا  تشهب  نآ  ياهبو  درخ  یم  نارگ  هک  تسا  يرادیرخ  ًایناث ؛

«. اهیف

.درخ یم زین  ار  ام  بوخ  تین  هک  تسا  يرادیرخ  ًاثلاث ؛

لثم کین  ياه  قافنا  شاداپ  دهد و  یم  شاداپ  ربارب  دصتفه  ات  نآرق  لوق  هب  هفعاضم » ًافاعضا   » .دهد یم  ربارب  دنچ  ار  شاداپ  ًاعبار ؛
.دشاب هناد  دص  هشوخرهرد  دیورب و  نآ  زا  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد 

يدـنزرف رگا  .تسا  رادـیرخ  مه  وا  دوخ  تسوا و  دوخ  زا  ...و ) لاـم  وربآ ، رمع ، ملع ، یتمالـس ، ، ) میراد هیامرـس  زا  هچنآ  ًاـسماخ ؛
تفرگ و ردپ  زا  یلوپ  حلاصم و  نیمز و 
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ردـپ هب  ار  هناخ  دـیوگ  یم  نادـجو  لقع و  دوب ، ردـپ  نامه  ناـنآ  زا  یکی  هک  دـندش  شلزنم  رادـیرخ  يدارفا  دـعب  تخاـس ، یلزنم 
.تسین يدرمناوج  هناگیب ، هب  نتخورف  تسوا و  زا  شیاه  ییاراد  مامت  دنزرف و  دوخ  اریز  دشورفب ؛

: میناوخ یم  زامن  زا  دعب  ياعد  رد  .درخ  یم  صقاون  نامه  اب  دناشوپ و  یم  ار  سنج  بیع  ضامغا ، وفع و  يور  زا  دنوادخ  ًاسداس ؛
: میناوخ یم  بجر  هام  ياعد  رد  .امرف  لوبق  ار  مزامن  ریگب و  هدیدان  تسا ، یـصقن  للخ و  مزامن  دوجـس  عوکر و  رد  رگا  ادـنوادخ !
هک یناسک  دندرک  تراسخ  دندمآ و  وت  ریغ  هناخ  رد  هک  یناسک  دنتخاب  کل ،» ّالا  نوضّرعتملا  رسخ  كریغ و  یلع  نودفاولا  باخ  »

.دنتفر نارگید  غارس  هب 

نیگنس یتراسخ  دنـشابن ، دنوادخ  ياضر  رکف  هب  دنـشورفب و  نارگید  ای  دوخ  ياه  سوه  هب  ار  دوخ  رمع  رازاب ، نیا  رد  هک  یناسک 
قح و هاوخ  يا ، هویـشره  اب  يزاب و  نابزو  کلک  ره  اب  دـناوتب  هک  تسا  یـسک  كریز  گنرز و  ناتـسود ، ایند  هاـگن  رد  .دـنا  هدرک 

نیا ریغ  رد  دـنک و  بسک  یلادـم  ماقم و  ای  یتیبوبحم  ترهـش و  هعماج  رد  دـنک و  تسرد  دوخ  يارب  یهفرم  یگدـنز  لـطاب ، هاوخ 
.دنهد یم  تخبدب  تیصاخ و  یب هتخاب ، بقل  وا  هب  تروص 

سیل : » دیشورفن نازرا  ار  ناتدوخ  سپ  تسا ، تشهب  امش  تمیق  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  * 

ترـضح هک  نآ  بلاج  هللا » ءایلوا  رجتم  ایندـلا  : » تسا یهلا  يایلوا  هناخ  تراجت  ایند ، اهب » ّالا  اهوعیبت  ـالف  هّنجلا  ّـالا  ٌنمث  مکـسفنال 
هب ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  یلع 

شدوخ هب  فازگ  تمیق  اب  میریگ و  یم  وا  دوخ  زا  ار  هیامرس  ام  دنوادخ ، اب  تراجت  رد  .درک  یم  ییوگدب  ایند  زا  هک  دومرف  یـسک 
.میشورف یم 

َرْوَّتلا ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  اًدْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  -ِه  َّللا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َرَتْشا �ي  -َه  َّللا َّنِإ  » 
(111 هبوت /  «. ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َذَو 

�
َِکل ِِهب  ُْمتْعَیَاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  او  ُرِْشبَتْساَف  -ِه  َّللا َنِم  ِهِدْهَِعب  �یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآ  ْرُْقلاَو  ِلیِْجنِْإلاَو  ِها 
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.دنوش هتشک  ای  دنـشکب  ات  دنگنج  یم  ادخ  هار  رد  نانآ  .تسا  هدیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم ، زا  دنوادخ  انامه 
؟ تسا رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یـسک  هچ  تسادخ و  هدهع  رب  هدمآ  نآرق  لیجنا و  تاروترد و  هک  قح  هدعو ي  نیا ) هب  يافو  )

.تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  دیدرک و  تعیب  ادخ ) اب   ) نآ هلیسو ي  هب  هک  يا  هلماعم  نیا  رب  ار  امش  داب  هدژم  سپ 

هلماعم ياهب  تسا و  ناج  لام و  هلماعم ، ِعاتم  .تسارادـیرخ  دـنوادخ  هدنـشورف و  مدرم  هدـننک . هلماعم  مدرم  تسا و  رازاـب  اـیند ، * 
.تسا دوس  رسارس  دنشورفب ، ادخ  هب  رگا  .تشهب 

دوس هب  تسه  هچره  دنوادخ  اب  هلماعمرد  ًاّقح » هیلع  ًادعو   » .درادن زوس  تخوس و  تسا و  یعطق  ینیقی و  دوس  ادـخ ، اب  هلماعم  رد  * 
بیقر درط  ای  سوه و  يور  زا  ای  دـنیوگ ، یم غورد  ایو  دـنا  هزیگنا یب  ای  دـنرادن  يدـج  دـصق  ای  هک  نارگید  فالخرب  تسا ، ناسنا 

.تسا

21 و22) دوه /  «. ) َنو ُرَسْخَْألا  ُمُه  َرِخْآلا ِه  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَج َم  َال  َنو .  ُرَتْفَی  اُوناَک  اَم  ْمُْهنَع  َّلَضَو  ْمُهَسُْفنَأ  او  ُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئ  -ٰ َلوُأ » 

هب .دنا  هدنامزاب  زین )  ) دـنتخاس یم  غورد  هب  هچنآ  زا  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  رمع ) دوجو و  هیامرـس ي   ) هک دنتـسه  یناسک  اهنآ 
.دندارفا نیرتراکنایز  تمایق ، رد  نانآ  راچان 

: دنا هتسد  دنچ  نارادیرخ  ایند  رازاب  رد  * 

يزیچاـن تمیق  هب  هک  سفن  ياوه  ناطیـش ، دـننام : دنتـسه ، ادـخ  ریغ  مود  هتـسد  .درخ  یم  نارگ  تمیق  هب  هک  تسا  دـنوادخ  مکی ؛
دایز نآرق  رد  نیرـسخا ،»  » و نیبم » نارـسخ  «، » رـسُخ  » ياه هژاو  و  فاعـضَا »  » و فعِـض » «، » باوث «، » رجَا  » ياه هژاو  اذل  .دنرادیرخ 

.ددرگ یمن  زاب  رگید  هک  رمع  نارذگ  رگم  تسا ، ناربج  لباق  ینایز  ررض و  ره  مینادب  هک  تسا  نآ  مهم  رادشه  .تسا  هدش  حرطم 
زا ناسنا  ِناونع  كردم و  تردق و  ماقم و  ای  نکسم ، لام و  یهاگ 
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.تسا تراسخ  نیرتالاب  نیا  هک  دهد  یم  رده  هب  ار  دوخ  تیناسنا  دزاب و  یم  ار  شدوخ  ناسنا  یهاگ  اما  دور ؛ یم  نیب 

: دنا هتسد دنچ  ناراکنایز  * 

« مهسفنا اورسَخ  نیّذلا  نیرساخلا  ّنِا  لق   » .تسا هدش  هابت  شرمع  هک  یسک  رساخ ، فلا )

« اونمآ نیّذلا  ّالا  رسُخ .  یفل  ناسنالا  ّنِا   » .دشابن حلاص  لمع  نامیا و  لها  هک  یسک  رسخ ، یفل  ب )

هِهجَو یلع  بلقنا  هنتف  هتباـصأ  نِا  هب و  ّنأـمطا  ٌریخ  هباـصأ  ْنِا   » .دـنک یمن  ادـخ  یگدـنب  ناـنیمطا  اـب  هـک  یـسک  نیبـم ، نارـسخ  ج )
« نیبملا ُنارسُخلا  وه  کلذ  هرخآلا  اینّدلارِسَخ و 

مّهنَا نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعَس  ّلَض  نیّذلَأ   » .دنور یم  تسرد  هار  دننک  یم  نامگ  دنفرحنم و  هک  یناسک  نورسخا ، د )
«. اعنُص نونسحی 

: دراد دوجو  ضرف  دنچ  تراجت  رد  * 

« مهسفنأ هب  اورتشا  امسئب  : » دب تراجت  . 1

« مهتراجت تحبر  امف  : » دوس نودب  تراجت  . 2

« لیلق ایندلا  عاتم  : » دوس مک  تراجت  . 3

« مهسفنأ اورسخ  نیّذلا  نیرساخلا  ّنا  : » راب نایز  تراجت  . 4

« رسُخ یفل  ناسنالا  ّنا  : » راب نایز  رایسب  تراجت  . 5

« نیبملا نارسخلا  : » اوسر تراجت  . 6

« اهداسک نوشخت  : » دکار تراجت  . 7

« روبت نل  هراجت  : » ماوداب ّرمتسم و  تراجت  . 8

« مکیجنت هراجت  : » شخب تاجن  تراجت  . 9

« هِحبُرم هراجت  : » روآدوس تراجت  . 10

.دراد دو  - جو زین  يو  - نعم هباشم  يدام ، روما  زا  يرایسب  يارب  مالسا  گنهرف  رد  * 
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یلع ترـضح  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد  ٌْریَخ » َذ 
�
َِکل �يَْوقَّتلا  ُساَِبلَو  يونعم « : سابل  و  ُمُکیِقَت »  َلِیبا  َرَـس  يدام « : سابل  لاـثم : يارب 

نم ...ٍهراجت » یلع  مّکلدأ  له   » لاقف هباتک  یف  اهیلع  هللا  ّلد  یّتلا  میلالا  باذعلا  نم  هیجنملا  هحبرملا  هراّجتلا  انأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نامه  تسا ، میلا  باذع  زا  امش  تاجن  ثعاب  هک  متسه  يدوسرپ  تراجت  نامه 

له اوـنمآ  نیذـّلا  اـهّیأ  اـی   » .دـننک یم  كرد  ار  اـنعم  نیا  ادـخ  هب  ناـنمؤم  طـقف  تسین ، كرد  لـباق  هـمه  يارب  يوـنعم  تراـجت  * 
« هلوسر هللااب و  نونمؤت  ...ٍهراجت   » .تسا دوس  رپ  تراجت  ناربمایپ ، زا  يوریپ  ...مّکلدأ »

« میلا باذع  نم  مکیجنت  هراجت   » .تسا یهلا  رهق  زا  تاجن  یعقاو ، دوس  * 

 « هّللاب نونمؤت  ...هراجت   » .تسین يویند  روما  رد  اهنت  تراجت ، * 

(149 نارمع / لآ  «. ) َنی ِرِساَخ  اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباَقْعَأ  �یَلَع  ْمُکوُّد  ُرَی  او  ُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

یم رب  ناـترفاک  ِناگتـشذگ  نیئآ  هب  ار  امـش  دـینک ، تعاـطا  دـندیزرو  رفک  هک  یناـسک  زا  رگا  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
.تشگ دیهاوخزاب  يراکنایز  تراسخ و  هب  سپ  دننادرگ ،

اوبلقنتف  » .تسا خزود  نتفرگ  تشهب و  نداد  تسد  زا  تسا ، یحور  يرکف و  ینامیا ، ياه  هیامرس  نداد  رده  هب  یعقاو ، تراسخ  * 
« نیرساخ

« مهـسفنا اورـسخ  نیذـّلا  نیرـساخلا  نا   » .تساهتراسخ نیرتالاب  تیناسنا ، رد  تراسخ  اـما  تسا ، ناربج  لـباق  لاـم  رد  تراـسخ  * 
ار نآ  رتدوز  هچره  دـیاب  دوش و  یم  بآ  شا  هیامرـس  هظحل  ره  هک  تسا  یـشورف  خـی  دـننام  اـیند  رد  ناـسنا  دـیوگ : یم  يزاررخف 

.دنیب یم نایز  ررض و  هنرگو  دشورفب ،

(90 هرقب /  «. ) ...اًیَْغب -ُه  َّللا َلَْزنَأ  اَِمب  او  ُرُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْو  َرَتْشا  اَمَْسِئب  » 

...دندش رفاک  دوب  هداتسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  دسح ، يور  زا  هک  دنتخورفب  نآ  هب  ار  نتشیوخ  هک  هچنآ  تسا  دب  هچ 
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« نیهم باذع  بضغ ، ...اْو  َرَتْشا  اَمَْسِئب  .درخب «  یهلا  بضغ  دهدب و  ار  دوخ  یتسه  ناسنا  هک  تسا  نآ  تالماعم  نیرتدب  * 

(207 هرقب / «. ) ِداَبِْعلِاب ٌفوُء  ُهللاَو َر  ِهللا  ِتاَض  ْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  ِرْشَی ي  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  »

.تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دشورف و  یم  ار  دوخ  ناج  ادخ ، يدونشخ  بسک  يارب  هک  تسا  یسک  مدرم  زا  و 

ای تشهب و  يارب  هن  مه  نآ  دـشورفب ، دوـخ  قلاـخ  هب  تسوا ) ناـج  هک   ) ار عاـتم  نیرتـهب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دوـس  نیرت  گرزب  * 
 « ِهللا ِتاَض  ْرَم  َءاَِغْتبا  .وا «  ياضر  بسک  يارب  طقف  هکلب  خزود ، زا  تاجن 

ناسنا لامعا  نادهاش  مجنپ :

يارب دنک ، سح  ار  نادهاش  روضح  رتشیب  هچره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  یلو  درادن ؛ دهاش  ندروآ  هب  يزاین  دـنوادخ  هچرگ  * 
یتـقو دـننیب ، یم  ار  وا  همه  نوچ  دـنک ، یم  تبحـص  رفن  اـه  نویلیم  يارب  نویزیولت  رد  هک  یـسک  .تسا  رترثؤـم  شیاوـقت  تیبرت و 

.دشک یم  تلاجخ  رتشیب  دنک ، یم  یهابتشاراتفگرد 

: هلمج زا  دنرایسب ؛ تمایق  رد  ناسنا  لامعا  نادهاش  نآرق ، تایآ  زا  لقن  هب  * 

« دیهش یش ء  ّلک  یلع  هللا  ّنا  ، » دنوادخ . 1

« دیهشب هّما  ّلک  نم  انئج  ، » ناربمایپ . 2

« دیهشب هّما  ّلک  نم  انئج  ، » موصعم ناماما  . 3

« دیهش قئاس و  اهعم  سفن  ّلک  تءاجو  ، » ناگتشرف . 4

« اهرابخا ثّدحت  ذئموی  ، » نیمز . 5

«. همایقلا موی  هب  دهشا  دیهشل ، کیلع  انَا  دیدج و  موی  انَا  : » دوش یم  باطخ  ناسنا  هب  زور ،»  » ره تسا : ثیدح  رد  نامز ، . 6

« مهلجرا مهیدیا و  مهتنسلا و  مهیلع  دهشت   » .ندب ياضعا  . 7

« داهشالا موقی  موی   » .تسا نادهاش  هماقا ي  زور  تمایق ، و 
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دراد دوجو  ناربج  ناکما  ایند  رد  مشش :

اَِهتْحَت ْنِم  ِرْجَت ي  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخْدـُیَو  ِیَـس  ْمُِکتاَئّ ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّب  �یَـسَع َر  اًـحوُصَن  ًَهبْوَـت  -ِه  َّلـلا َیلِإ  اوـُبُوت  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
(8 میرحت /  «. ) ...ُراَْهنَْألا

دناشوپب ار  امـش  ياه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .هناصلاخ  يا  هبوت  دینک ، هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنک دراو  تسا ، يراج  اهنآ  ریز  زا  اهرهن  هک  ییاه  تشهب  هب  ار  امش  و 

/ هرقب  «. ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َنو  ُِرفاَْکلاَو  ٌهَعاَفَـش  َالَو  ٌهَّلُخ  َالَو  ِهِیف  ٌْعَیب  َال  ٌمْوَی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکاَْـنقَز  اَّمِم َر  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  » 
(254

یـشورفو دیرخ  هن  هک  دسرارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، قافنا  میا  هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب مه  دـننک و  یم  متـس  دوخ  هب  مه  هک   ) .دنتـسه نارگمتـس  نامه  نارفاـک  هک ) دـینادب   ) و یتعافـش ، هنو  یتسود  هن  تسا و  نآ  رد 

( .نارگید

دریذپ یم  نایاپ  گرم  اب  ایند  یگدنز  متفه :

(88 صصق /  «. ) َنوُعَج ُْرت  ِْهَیلِإَو  ُمْکُْحلا  َُهل  ُهَهْجَو  اَّلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک  » ...

.دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و  نآ  زا  اهنت ) ّتیمکاحو ،  ) مکُح تسا ، دوبان  وا  هجو  زج  زیچ  همه 

 « َنوُعَج ُْرت  ِْهَیلِإَو  .تسا «  أدبم  هب  تشگزاب  تسین ، يدوبان  گرم ، * 

(33 رون / «. ) ...اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  َرَع َض  اوُغَْتبَِتل  » ...

...ایند لام  هب  ندیسر  رطاخب  ...

( تسا رذگدوز  یضراع و  يانعم  هب  َرَع َض »  هملک «   « ) اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  َرَع َض   » .تسا رذگدوز  ایند  * 

دراد همادا  یگدنز  متشه :

هراشا

(29 ماعنا /  «. ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  اَمَو  اَْینُّدلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاَقَو  » 
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.میوش یمن  هتحیگنارب  گرم ) زا  سپ   ) ام تسین و  يرگید  یگدنز  چیه  ام ، يویند  یگدنز  زج  دنتفگ : و 

َیِه ْنِإ  .دنزیخاتسر «  رکنم  دننیب و  یم  ایند  نیمه  رد  اهنت  ار  تایح  هدودحم ي  دنتـسه و  يدام  رگن و  یحطـس  يدارفا  ناکرـشم  * 
 « اَْینُّدلا اَُنتاَیَح  اَّلِإ 

(7 مور /  «. ) َنُوِلفاَغ ْمُه  َرِخْآلا ِه  ِنَع  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َنِم  ًرِهاَظ ا  َنوُمَْلعَی  » 

.دنلفاغ ترخآ  زا  نانآ  دنسانش و  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  مدرم ) )

 « َنُوِلفاَغ ْمُه  َرِخْآلا ِه  ِنَع  ْمُهَو  ...ا  ًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی  .لفاغ «  نیبرهاظ و  هن  دشاب ، قیمع  رگن و  فرژ  دیاب  ناسنا  * 

 « َنُوِلفاَغ ْمُه  َرِخْآلا ِه  ِنَع  .تسا «  دب  ترخآ  زا  تلفغ  تسین ، دب  ایند  * 

 « َنُوِلفاَغ ْمُه  َرِخْآلا ِه  ِنَع  ...ا  ًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی   » .تسا داقتنا  دروم  ترخآ ، هب  هجوت  نودب  يدام  يایند  ِرهاوظ  هب  ملع  * 

 « َرِخْآلا ِه ِنَع  ...ًارهاظ   » .تسایند نطاب  ترخآ ، دراد و  ینطاب  رهاظ و  ایند  * 

 « َنُوِلفاَغ ْمُه  َرِخْآلا ِه  ِنَع  ْمُهَو  ...ًارهاظ  نوملعی   » .تسا ترخآ  زا  تلفغ  ببس  ایند ، رهاوظ  هب  هجوت  * 

اذـل تسا ، دوخ  ندوب  هنادواج  مهوت  ایند و  ندوب  یناـف  ندوب و  دودـحم  هب  هجوت  مدـع  ناـسنا ، فارحنا  یـساسا  لـماوع  زا  یکی  * 
: دنز یم  تسد  دوخ  ندنام  هنادواج  يارب  ینوگانوگ  ياهشور  اههار و  هب  نآرق  هدومرف  هب  ناسنا 

ًالام و عمج  يّذلا   » .درادن یقافنا  چیه  قیفوت  دزادرپ و  یم  نآ  باتکو  باسحو  رامشو  تورثو  لام  عمج  هب  دوخ  ياقب  يارب  یهاگ 
« هدلخا هلام  ّنا  بسحی  هدّدع . 

و  » .دزاس یم  مکحم  ییاهانب  دوخ ، یگنادواج  يارب  یهاگ 

« نودلخت مکّلعل  عناصم  نوذّختت 

ریغب ضرـالا  یف  هدونج  وه و  ربکتـساو   » .دروآ یم  يور  یبلط  تردـق  یـشکرکشل و  ییوگروز و  هب  ندوب ، هنادواـج  يارب  یهاـگ 
« نوعجریال انیلا  مّهنا  اّونظ  ّقحلا و 
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« مهنوصح مهتعنام  مّهنا  اّونظ  و   » .دیآ یمرب  یهلا  رهق  گرم و  اب  هلباقم  ددص  رد  دراد ، هک  یطلغ  تاروصت  اب  یهاگ 

جورب یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا   » .دراد نایرج  همه  درومرد  هک  تسا  یتقیقح  رمع ، تیدودـحم  هک  نآ  زا  لفاغ 
« هدّیشم

ایند یگدنز  تافآ  . 2-1-2

یبلطایند لوا :

(3 میهاربا /  «. ) ...اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا  » 

.دنهد یم  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدنز  هک  دنتسه  یناسک  رافک ) )

، لالح بسک  داهج ، قافنا ، تدابع ، عنام  ییارگایند  اریز  تسا ، كانرطخ  ترخآ  رب  ایند  حـیجرت  اما  تسا ؛ زیاج  ایند  زا  یبایماک  * 
.دوش یم  یعرش  فیلاکت  ماجنا  تقادص و 

 «. َنی ِِرفاَْکلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  -َه  َّللا َّنَأَو  َرِخْآلا ِه  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َذ 
�
َِکل » 

.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  ًاعطق  و  دـندیزگرب ، ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  یهلا ) رهق  ) نآ
(107 لحن / )

.تـسا ندــش  -ي  هـلا رهق  را  - تـفرگ دادــترا و  ناـمیا و  زا  ندیــشک  تـسد هـنیمز ي  ترخآ ، رب  نآ  نداد  يرترب  ییارگاـیند و  * 
 «( اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  .تساه «  تیدودحم  زا  رارف  یبلط و  هافر  ير ، - گیدام هب  شیارگ  للع  زا  -ي  کی « ) ...اّوبحتسا »

 « ُمُهَّنَِأب َذ 
�
َِکل .دنک «  یم  زاب  رفک ، لوبق  يارب  ار  ناسنا  نطاب  ریمض و  یبلطایند  * 

(18 ءارسا /  «. ) ًروُحْدَم ا اًمُومْذَم  اَهاَلْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اَْنلَعَج  َُّمث  ُدی  ُِرن  ْنَِمل  ُءاَشَن  اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  َهَلِجاَْعلا  ُدی  ُِری  َناَک  ْنَم  » 

مهارف باتـشب  ایند  نیارد  مینک ، هدارا  هکره  يارب  میهاوخب و  هک  يرادقم  هب  دهاوخب ، ار  رذگدوز  يایند  یگدـنز  هتـسویپ  سک  ره 
.دش دهاوخ  نآ  دراو  یگدشدرطو ، یگدنمرش  اب  هک  میهد  یم  رارق  شیارب  ار  منهج  سپس  مینک ، یم 
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.تسا هدیهوکن  دشاب ، ایند  طقف  شمغ  ّمه و  ترخآ و  زا  تلفغ  ببس  رگا  ییارگایند  یبلطایند و  نآرق ، هاگدید  زا  * 

هک دشاب  يا  هیمهـس  هزادنا و  دیاب  سپ  دسر ، یمن  شیاهوزرآ  همه  هب  سک  همه  تسا و  دایز  يریگرد  عازن و  تایدام  ناهج  رد  - 
همه تسین ، یتّیدودحم  محازت و  نوچ  تایونعم ، يایندرد  اّما  دیرن ،» نمل  ءاشن  ام  اهیف  هل  انلّجع  : » دشاب هتـشاد  رادقم  هچ  یـسک  هچ 

« ًاروکشم مهیعس  ناک   » .تسا زاب  مه  رتشیب  يارب  هار  دنوش و  یم  بایماک  دصرددص 

 « َهَلِجاَْعلا .تسا «  رذگدوز  ایند  - 

 « َهَلِجاَْعلا ُدی  ُِری  َناَک  .ایند «  لصا  هن  تسا ، یبلطایند  تفص  تلصخ و  تسا ، تشز  هچنآ  - 

« ءاشن ام   » .دوش دودحم  یهلا  هدارا ي  بوچراهچ  رد  دیاب  سپ  تسا ، رصح  دح و  یب ناسنا  تساوخ  - 

 « ُدی ُِرن  ْنَِمل  .دنسر «  یمن  دنهاوخ ، یم ایندزا  هچنآ  هب  ناهاوخایند  - 

هب یـضعب  هرخآلا » ایندـلا و  رـسخ  ، » ار ترخآ  هن  دـنراد و  ایند  هن  دـنزاب و  یم  ار  ترخآ  ایند و  یخرب  دـنا : هتـسد  دـنچ  نابلطایند  - 
 « ُءاَشَن اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  .دنسر «  یم  ناش  ییایند  ياه  هتساوخ  زا  یشخب 

 « َمَّنَهَج َُهل  اَْنلَعَج  .تسا «  خزود  ینامیشپ و  یبلطایند ، نایاپ  - 

شاداـپ دـنا ، هدرک  هشیپ  اوقت  هراومه  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  ًاـعطقو  َنوُقَّتَی .»  اُوناَـکَو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َرِخآـْلا ِه  ُرْجَأـَلَو  » 
(57 فسوی /  ) .تسا رتهب  ترخآ 

: يورخا ياه  شاداپ  اریز  تسا ، يویند  ياه  شاداپ  زا  رتهب  يورخا  ياه  شاداپ  * 

« نؤواشی ام  مهل   » .دنرادن تیدودحم  فلا )

« اهیف نیدلاخ   » .دنتسین ینتفر  نیب  زا  ب )
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« ءاشن ثیح  هّنجلا  نم  أّوبتن   » .دنتسین دودحم  ناکم  کیرد  ج )

« باسح ریغب  مهرجا   » .دنیآ یمن  رد  ام  هبساحم  هب  د )

« اهنع نوعّدصیال   » .دنرادن ضارما  تافآ و  ضراوع و  ه )

 «. ًریَِصب ا اًعیِمَس  -ُه  َّللا َناَکَو  َرِخْآلاَو ِه  اَْینُّدلا  ُباََوث  -ِه  َّللا َْدنِعَف  اَْینُّدلا  َباََوث  ُدی  ُِری  َناَک  ْنَم  »

(134 ءاسن /  ) .تسانیب ياونش  هراومه  دنوادخ  تسادخ و  دزن  ترخآ  ایند و  شاداپ  هک ) دنادب  ) سپ دهاوخب ، ار  ایند  شاداپ  سکره 

ایند هب  اهنت  رگا  دوش ، دـنم  هرهب  ارـس  ود  ره  ياه  تمعن  زا  دـهاوخب و  دـنوادخ  زا  ار  ود  ره  ترخآ  ایند و  دـناوت ، یم  هک  یناسنا  * 
.تسا هابتشا  رد  تدش  هب  دشاب ، يدام  فادها  یپرد  کین ، ياهراکرد  دنک و  افتکا 

« ایندلا باوث  دیری  ناک  نم   » .دنک یم  هدافتسا  اه  ناسنا  تیبرترد  هزیرغ  نیا  زا  نآرق  .تسا  ییوجدوس  هزیرغ  ناسنارد  * 

 « َرِخْآلاَو ِه اَْینُّدلا  ُباََوث  -ِه  َّللا َْدنِعَف  .تسا «  ود  ره  هب  یبایتسد  ترخآ و  ایندرد و  مدرم  تداعس  ناهاوخ  عماج و  نید  مالسا  * 

ُباََوث -ِه  َّللا َدـْنِعَف  .میوشاهر «  يرظن  گنتو  تایّدام  زا  میهد و  شرتسگ  ار  دوخ  دـید  سپ  تسوا ، تسدـب  همه  ترخآ ، اـیند و  * 
 « َرِخْآلاَو ِه اَْینُّدلا 

 « َرِخْآلاَو ِه اَْینُّدلا  ُباََوث  -ِه  َّللا َْدنِعَف  .تسوا «  تسدب  زیچ  همه  هک  میهاوخب  ادخ  زا  میهاوخ ، یم  مه  ایند  رگا  * 

(39-37 تاعزان /  «. ) �يَوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اَْینُّدلا .  َهاَیَْحلا  ََرثآَو  �یَغَط .  ْنَم  اَّمَأَف  » 

.تسوا هاگیاج  خزود  کش ، یب  هدیزگرب ، ترخآ ) رب   ) ار ایند  تسپ  یگدنز  هدرک و  یشکرس  هک  ره  اما 

 « اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  ََرثآَو  �یَغَط .  .تسا «  یتسرپایند  اه ، نایغطرثکا هشیر  * 

 « اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  ََرثآَو  .تسا «  دب  ترخآ  رب  نآ  نداد  حیجرت  تسین ، دب  ایند  * 
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َوُهَو ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّب  َّنِإ َر  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َذ 
�
َِکل اَْینُّدـلا .  َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ُِری ْد  َْملَو  اَن  ِرْکِذ  ْنَع  �یَّلَوَت  ْنَم  ْنَع  ِرْعَأَف ْض  » 

29 و30) مجن /  «. ) �يَدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ 

انامه .تسا  ناـنآ  تخانـش  ملع و  زا  هجرد  نیرخآ  نآ ، دوبن ، راتـساوخ  ار  اـیند  یگدـنز  زج  دـنادرگ و  يور  اـم  داـیزا  هکره  سپ 
.دناد یم  رتهب  دنا ، هتفای  تیاده  هک  ار  یناسک  دسانش و  یم  رتهب  دنا ، هدش  هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یناسک  وت  راگدرورپ 

 « اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ُِری ْد  َْملَو  اَن  ِرْکِذ  ْنَع  �یَّلَوَت  .دنرگیدکی «  مزالم  ادخ ، دای  زا  ضارعا  یبلطایند و  * 

ام رترب  فده  ار  ایند  ایادخ ! انّمه » ربکا  ایندلا  لعجتال  و  : » میناوخ یم  نابعـش  هام  ياعد  رد  هک  نانچ  فدـه ، هن  تسا  هلیـسو  ایند  * 
.هدم رارق 

َْملَو .تسا «  هدیدنسپ  يرما  یعیبط ، هقالع  شالت و  هنرگو  تسایند ، هب  ندیسر  هار  رد  لمع  رکف و  راصحنا  تسا ، هدیهوکن  هچنآ  * 
« اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ُِری ْد 

 « ِْملِْعلا َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َذ 
�
َِکل .اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ُِری ْد  َْملَو  .تسا «  تفرعم  كرد و  ِنییاپ  حطس  هناشن  ییارگایند ، * 

(29 بازحا /  «. ) اًمیِظَع ًرْجَأ ا  َّنُْکنِم  ِتاَنِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  -َه  َّللا َّنِإَف  َرِخْآلا َه  َراَّدلاَو  َُهلوُس  َرَو  -َه  َّللا َنْد  ُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإَو  » 

ار یگرزب  شاداپ  امـش  زا  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  ًاعطق  هک ) دینادب   ) سپ دیهاوخ ، یم  ار  ترخآ  يارـس  شلوسر و  ادـخ و  رگا  و 
.تسا هدرک  هدامآ 

یناف و يایند  هب  یگتـسبلد  نایم  دـیاب  ناسنا  ...هّللا » ندرت  ...ایندـلا  هایحلا  ندرت   » .دوش یمن  عمج  مه  اب  یبلط  ترخآ  یبلطاـیند و  * 
.درادن یهاوخ  ترخآ اب  یتافانم  اه ، تمعن  زا  لالح  هدافتساو  ندرب  تّذل هّتبلا  ...ّنتنک » نا  و   » .دنک باختنا  ار  یکی  یقاب ، ترخآ 

20 و21) تمایق /  «. ) َرِخْآلا َه َنو  ُرَذَتَو  َهَلِجاَْعلا .  َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک  » 

.دیا هدرک  اهر  ار  ترخآو  دیا .  هتسب  لد  رذگدوز  يایند  هب  هکلب  دیرادنپ ) یم  هک   ) تسین نینچ 
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 » .دشاب تمایق  ندرک  اهر  مزالم  ای  و  دیدشل » ریخلا  ّبحل  : » دـشاب دـیدش  یلیخ  هک  تسا  شنزرـس  لباق  دـب و  ینامز  ایندـب  هقالع  * 
 « َرِخْآلا َه َنو  ُرَذَتَو  َهَلِجاَْعلا .  َنوُّبُِحت 

 « َرِخْآلا َه َنو  ُرَذَتَو  َهَلِجاَْعلا .  َنوُّبُِحت  .تسا «  داعم  راکنا  يارب  يرتسب  ایند  هب  هقالع  * 

 « َهَلِجاَْعلا َنوُّبُِحت  .دوش «  یم  يرپس  تعرس  هب  دراد و  هلجع  ندیسر  رخآ  هب  يارب  ایند  ایوگ  .تسا  رذگدوز  ایند  * 

 « َرِخْآلا َه َنو  ُرَذَتَو  َهَلِجاَْعلا .  َنوُّبُِحت  .دراد «  یمنرب  یتسود  ود  لد ، کی  * 

 « َرِسَاب ٌه ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو  ...َهَلِجاَْعلا  َنوُّبُِحت  .تسا «  تمایق  رد  هرهچ  یگتفرگ  هودنا و  ببس  ترخآ ، ندرک  اهر  ایند و  هب  یگتسبلد  * 

تسا هچیزاب  ایند  یگدنز  مود :

َرَتَف ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتاَبَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدَالْوَْألا  ِلاَْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثاَکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَفَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  »
(20 دیدح / «. ) ِرو ُرُْغلا  ُعاَتَم  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  ٌناَوْض  ِرَو  ِهللا  َنِم  َرِفْغَمَو ٌه  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  َرِخْآلا ِه  ِیف  اًماَطُح َو  ُنوُکَی  َُّمث  رَفْصُم ا  ُها 

رگیدمه رب  یبلط  نوزفا  دوخ و  نایم  رد  یـشورفرخف  یبلط و  تنیز  یمرگرـس و  يزاب و  زج  يزیچ  ایند ، ِتسپ  یناگدنز  هک  دینادب 
، ینیب درز  ار  نآ  دوش و  کشخ  سپـس  دراد ، او  یتفگـش  هب  ار  نازرواشک  نآ ، هایگ  هک  یناراب  دننامه  تسین ، نادـنزرف  لاومارد و 

دنوادـخ بناج  زا  ناگدـننک ) تعاطا  يارب   ) یناوضر ترفغم و  و  ناراکهنگ ) يارب   ) دـیدش یباذـع  ترخآ ، رد  دوش و  هاک  سپس 
.تسین هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدنز  تسا و 

: تسا هدمآ  راصحنا  رصح و  بلاق  رد  مه  نآ  نآرق ، رد  هبترم  راهچ  ایند ، ندوب  بعل  وهل و  * 

« ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَم  َو  . » 1

« ٌبَِعل ٌوَْهل َو  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ِهِذه  ام  َو  . » 2

 « ٌوَْهلَو ٌبَِعل  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنِإ  . » 3
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 « ٌوَْهلَو ٌبَِعل  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  . » 4

ایند میرگنب ، دصقم  فده و  ناونع  هب  ار  ایند  هاگره  هک  درک  هدافتـسا  هنوگنیا  ناوتب  ایند  دروم  رد  نآرق  تایآ  يدـنب  عمج زا  دـیاش 
نآ ياه  تمعن  ایند و  مینادب ، لامک  هب  ندیـسر  هلیـسو  همدقم و  ترخآ ، هعرزم  ار  ایند  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخ  رورغ  لافغا و  هلیـسو 

ار یهلا  ناوضر  ترفغم و  هک  دنریگ  یم  هرهب  هنوگنآ  یهورگ  ایند ، یناگدنز  نیمه  زا  نیاربانب  دوب ؛ دـنهاوخ  هدـنزاس  دنمـشزرا و 
.دنوش یم  دیدش  باذع  راتفرگ  هک  يا  هنوگب یهورگ  دننک و  یم  تفایرد 

لام و نوچ : ییاه  يزاب  بابـسا  مرگرـس  هک  یناـکدوک  دـننام  مدرم  دوش و  یم  هچیزاـب  دریگن ، رارق  ترخآ  هعرزم ي  اـیند  رگا  * 
یموس دـنک و  یم  يزاب  ار  رکون  شقن  يرگید  دـشوپ ، یم  هاش  سابل  یکی  هک  رتائت  شیامن و  هنحـص ي  لثم  .دـنا  هدـش  ...و  ماـقم 

.دوبن شیب  یلایخ  نیوانع ، همه ي  هک  دنمهف  یم  دور ، یم  رانک  اه  شقن  اهسابل و  همه ي  هک  دعب  یتعاس  یلو  دوش ؛ یم  ریزو 

.تسین یلایخ  موهوم و  رذگدوز و  مه  تسین و  جنر  هب  هتخیمآ  شیاه  تذل  مه  هک  تسا  نآ  رطاخب  ترخآ  ندوب  ریخ  * 

ار ناسنا  هک  دوش  یم  هتفگ  يراک  هب  وهل »  » هملک ي دشابن و  نآ  رد  یحیحـص  دـصق  هک  دوش  یم  هتفگ  يراک  هب  بعل »  » هملک ي * 
: تسا یتاهج  زا  بعل  وهل و  هب  ایند  تهابش  .دراد  زاب  یلصا  مهم و  ياهراک  زا 

.تسا هاتوک  شتدم  يزاب ، لثم  ایند  فلا )

.تسا ینیریش  یخلت و  زا  يا  هتخیمآ  دراد و  یگتسخ  حیرفت و  يزاب ، لثم  ایند  ب )

.دنهد یم  رارق  دوخ  لغش  ار  يزاب  فده ، یب  نالفاغ  ج )

.دراد یم  زاب  مهم  فادها  زا  ار  ناسنا  هناکدوک ، يزاب  لثم  یبلطایند  د )
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« بعل وهل و   » .تسا هناهیفس  ترخآ ، زا  تلفغ  نآ و  رد  ندش  قرغ  یتسرپایند و  نکیل  تسا ، هنامیکح  رادفده و  ایند ، شنیرفآ  * 

ره رد  هک  دـنک  یم  نایب  هتـشاد و  هراشا  یلاـسگرزب ) یناوج و  یناوجون ، یکدوک و   ) ناـسنا یگدـنز  فلتخم  نارود  هب  هیآ  نیا  * 
هرود تسا ، بعل  وهل و  لوغـشم  یناوجون ، یکدوک و  نارود  دنک ؛ یم  لوغـشم  ار  ناسنا  ایند ، ياه  هولج  زا  یکی  رمع ، زا  يا  هرود 

.تسا رثاکت  رخافت و  راتفرگ  يریپ ، یلاسنایم و  هرود  ییابیز و  تنیز و  رکف  رد  یناوج ،

َبَجْعَأ  ... ٌوَْهل ٌبَِعل َو   » .دوش یم  ترخآ  باذـع  دریگن ، رارق  تسرد  ریـسم  رد  رگا  یبلطایند  تسایند ؛ یگژیو  یمرگرـسو ، يزاب  * 
« ٌدیِدَش ٌباَذَع  َرِخْآلا ِه  ِیفَو  َراَّفُْکلا ... 

.دناشک یم  خزود  هب  ار  ناسنا  ددرگ ، رخافتو  یشورفرخف  بجوم  رگا  نیـشام ، هناخ و  یـصخش و  ياهرویز  لثم  ایند  ياه  تنیز  * 
« ٌدیِدَش ٌباَذَع  َرِخْآلا ِه  ِیفَو  ...ٌرُخافَت  ٌهَنیِز َو  »

ناوضر ترفغم و  بسک  لماکت و  دشر و  بابسا  نمؤم ، يارب  یلو  ٌدیِدَش »  ٌباَذَع  َرِخْآلا ِه  ِیفَو  تسا « ، بیرف  يا  هدع  يارب  ایند  * 
 « ٌناَوْض ِرَو  -ِه  َّللا َنِم  َرِفْغَمَو ٌه  ...اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنَأ  .تسا «  یهلا 

، اه ییابیز  رسمه ، تعیبط ، زا  ندش  دنم  هرهب  رفـس و  ریـس و  نیمز و  ندرک  دابآ  يارب  شالت  راک و  هب  دوخ  نآرق ، هک  نیا  اب  لاؤس :
؟ تسین بعل  وهل و  زج  ایند  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومن  شرافس  دمآرد ، بسک  اه و  یکاروخ 

ریاس تیاعر  اب  نوناق و  هدودـحم ي  رد  سدـقم و  رازبا  شور و  اـب  سدـقم و  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاـه  یباـیماک  باوج :
فدـه هک  تسا  يدراوـم  هدـش ، یفرعم  بعل  وـهل و  تمذـم و  ریقحت و  هیآ  نیا  رد  هچنآ  تسا و  ترخآ  هعرزم ي  دـشاب ، طـیارش 

.دشاب فلاخم  ینوناق  ینید و  نیزاوم  اب  دشابن و  نآ  رد  یسدقم 
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تسا كدنا  ایند  یگدنز  هرهب  موس :

ُْمتیِض َرَأ  » ...

 «. ٌلِیلَق اَّلِإ  َرِخْآلا ِه  ِیف  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  َرِخْآلا ِه  َنِم  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب 

.تسین یکدنا  زج  ترخآ ، ربارب )  ) رد ایند  یگدـنز  هرهب ي  دـینادب  سپ  دـیا ؟ هدـش  یـضار  ایند  یگدـنز  هب  ترخآ ، ياج  هب  ایآ  ...
(38 هبوت / )

(60 صصق /  «. ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  �یَْقبَأَو  ٌْریَخ  -ِه  َّللا َْدنِع  اَمَو  اَُهتَنیِزَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَمَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اَمَو  » 

، تسادـخ دزن  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا ،) رذـگدوز  یناف و  هک   ) تسا نآ  تنیز  ایند و  یگدـنز  هرهب ي  هدـش ، هداد  امـش  هب  هچنآو 
!؟ دیشیدنا یمن  ایآ  سپ  .تسا  رترادیاپ  رتهب و 

دهد یم  دوش ) یم  لتخم  ام  یناگدـنز  میروایب ، نامیا  ام  رگا  هک   ) هکم راـفک  ییوج  هناـهب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یباوج  هیآ  نیا  * 
، تسایند دودحم  یگدنز  یناف  شزرا و  یب  يالاک  عاتم و  دیروآ ، یم  تسدب  نامیا  مدـع  رذـگهر  زا  دوخ  ماخ  نامگ  هب  هچنآ  هک 

.تسا رتراگدنام  رتهب و  تسادخ ، دزن  هچنآ  هک  یلاحرد 

ٌریخ و هللادـنع  ام   » .تفای دـیهاوخ  تسد  لاوز  یب  اهتنم و  یب ياه  تمعن  هب  دـیهدب ، تسد  زا  ار  ایند  ناـمیا ، شریذـپ  رطاـخب  رگا  * 
« یقبا

لافغا رورغ و  هیام ي  ایند ، یگدنز  مراهچ :

(185 نارمع / لآ   «. ) ِرو ُرُْغلا  ُعاَتَم  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  » ...

.تسین بیرف  هیام ي  زج  ایند ، یناگدنز  و  ...

باذع هلیسو  مه  ایند و  یگدنز  ياه  هولج  مه  دنزرف  لام و  مجنپ :

دنیایند و یگدـنز  تنیز  نادـنزرف ، لام و  اًلَمَأ .» ٌْریَخَو  ًاباََوث  َّکِب  َدـْنِع َر  ٌْریَخ  ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاَْبلاَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلاَو  ُلاَْملا  » 
(46 فهک /  ) .تسا رتوکین  اهنآ  هب  نتشاد  دیما  دنراد و  رتهب  یشاداپ  تراگدرورپ  دزن  هتسیاش ، راگدنام  ياهراک 

تمعن نایم  زا  ود  نیا  مان  لیلد  نیمه  هب  دراد و  يرتشیب  هولج ي  دنزرف  لام و  یلو  دنتسه ، ایند  تنیز  يدام ، ياه  تمعن  همه ي  * 
هدش حرطم  یهلا  رامش  یب  ياه 
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ُهَنیِز َنُونَْبلاَو  ُلاَْملا  تانب « .»  » هن تسا ، هدـمآ  نونب » «، » لام  » رانک رد  اذـل  دنتـسه ، يداـصتقا  لاـعف  يورین  نارـسپ  ًاـبلاغ  نوچو  تسا 
 « اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا 

َذ
�
َِکل ْرَْحلاَو ِث  ِماَْـعنَْألاَو  ِهَمَّوَسُْملا  ِلـْیَْخلاَو  ِهَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  َرَْطنَقُْملا ِه  ِریِطاَـنَْقلاَو  َنِینَْبلاَو  ِنلا  ِءاَـسّ َنِم  ِتاَوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  ِیُز  َنّ » 

(14 نارمع / لآ  «. ) ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  -ُه  َّللاَو اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم 

هتساوخ تاوهش و  زا  همه  هک  اهرازتشک  نایاپراهچ و  زاتمم و  نابـسا  هرقنو و  الط  زا  دایز  لاوما  نادنزرف و  نانز و  هب  هقالع  قشع و 
اهنت وکین  ماجنارـس  تسایند و  یناگدـنز  زا  ارذـگ  يا  هرهب  اهنیا  هک ) یلاح  رد  ، ) تسا هتفای  هولج  مدرم  رظن  رد  تسا ، یناسفن  ياه 

.تسا دنوادخ  دزن 

یهاگ و  ًانَسح » هآَرف   » و ًاعنُص » نونِسُحی  مّهنا  نوبـسحی  : » تسا یـصخش  تالایخ  قیرط  زا  یهاگ  ناسنا ، رظن  رد  ایند  ندرک  هولج  * 
« هلَمع ءوس  نوعرفل  نّیُز  : » ّقلمتم نایفارطا  بناج  زا  یهاگ  مهلامعا و  ناطیّشلا  مهل  نّیُز  تسا : ناطیش  يوس  زا 

يدـیدج قیداصم  ینامز  ره  رد  دـناوت  یم  تسا و  هیآ  لوزن  ناـمز  هب  هجوت  اـب  هدـش ، رکذ  هیآ  رد  هک  اـیند  ياـه  هولج  قیداـصم  * 
.تسا هیلقن  هلیسو ي  بکرم و  زا  هیانک  بسا  يزودنا و  تورث  زا  هیانک  هرقن ، الط و  .دشاب  هتشاد 

ماقم رد  هیآ  نیا  ارچ  سپ  اَْینُّدلا »  ِهاَیَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلاَو  ُلاَْملا  تسا « ؛ هتفریذپ  ار  دـنزرف  لام و  ندوب  تنیز  دـنوادخ  هک  نیا  اب  لاؤس :
؟ تسا داقتنا 

ِتاَوَهَّشلا ُّبُح  هب «  نآ  زا  هک  تسا  دیدش  یگتسبلد  زا  داقتنا  هیآ  نیارد  .تسا  نآ  هب  یگتـسبلد  زا  ریغ  يزیچ ، ندوب  تنیز  باوج :
.دنک یم  ریبعت  « 

(55 هبوت /  «. ) َنو ُِرفاَک  ْمُهَو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهْزَتَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اَِهب  ْمَُهبِّذَُعِیل  -ُه  َّللا ُدی  ُِری  اَمَّنِإ  ْمُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  اَلَف  » 

ایند یگدنزرد  ار  نانآ  هلیـسو  نیا  هب  دهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  .دزادـناین  یتفگـش  هب  ار  وت  ناقفانم  نادـنزرفو  لاوما  سپ 
.دوش جراخ  رفک ، لاح  رد  ناشناج  دنک و  باذع 
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دنک و یم  هولج  ناشنامشچ  ربارب  رد  ماگنه ، نآ  رد  ناشلاوما  هک  تسا  هدش  میسرت  یهورگ  نداد  ناج  تاظحل  هغالبلا ، جهن  رد  * 
یگنوگچ تسا : لیبق  نیازا  لام  هلیـسو ي  هب  ندش  باذع  ياههار  .دنـشک  یم  باذع  دنور ، یم  دـنراذگ و  یم  ار  اهنآ  هک  نیا  زا 

يارب تمایق  رد  ییوگخـساپ  نداد ، ناج  ماگنه  نتفر  نتـشاذگ و  اج  هب  دوسح ، مدرم  قیرح و  تقرـس و  زا  نآ  ِيرادهگن  نآ ، هیهت 
.نآ فرصم  هیهت و  یگنوگچ 

 » .دوش یم  یتخبدـب  يدوباـن و  هلیـسو ي  هک  يداـصتقا  ياـه  ناوت  اـسب  هچ  تسا و  تمقن  نطاـب  رد  هک  ییاـه  تمعن  رایـسب  هچ  * 
 « اَِهب ْمَُهبِّذَُعِیل 

 « اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  یف   » .دراد دوجو  مه  ایندرد  تسین ، ترخآ  رد  اهنت  یهلا  باذع  * 

 « َنو ُِرفاَک  ْمُهَو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهْزَتَو  ...ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  اَلَف  .تسا «  نانآ  ندرم  رفاک  هنیمز ي  ناقفانم ، ناوارف  دالوا  لام و  * 

دوش یمن  لُگ  سک  چیه يارب  ایند  مشش :

(131 هط / «. ) �یَْقبَأَو ٌْریَخ  َّکِب  ُقْز َر  ِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َرْهَز َه  ْمُْهنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  �َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َالَو  » 

( میهاوخ یم  ام  و   ) تسایند یگدنز  هولج ي  هفوکش و  نیا )  ) هک زودم  مشچ  میا ، هداد  اهنآ  زا  یهورگ  هب  ام  هک  یعاتم  هب  زگره  و 
.تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  ِيزور  نیقی ) هب   ) مییامزایب و نآ  رد  ار  اهنآ  ات 

یگتـسبلد نکیل  درامـش ، یم  زاجم  لالح و  ار  نآ  زا  يدنم  هرهب  دـناد و  یم  تنیز  لضف و  ریخ ، ار  ایند  لام  میرک ، نآرق  هچرگ  * 
.دور یم  نیب  زا  میسن  کی  اب  دراد و  هاتوک  يرمع  هچنغ ، کی  لثم  ایند  یگدنز  هک  ارچ  .دنک  یم  تمذم  ار  نآ  هب  دیدش 

ياه هولج  بذـج  هک  یـسک  يرآ   ) .يوشن هریخ  ایند  قرب  قرز و  هب  هک  تسا  یتروص  رد  دـنوادخ ، زا  تیاضر  ماقم  هب  ندیـسر  * 
« َْکیَْنیَع َّنَّدُمَتال  یضْرَت ، َکَّلََعل  ( » دوش یمن  یضار  ادخ  زا  دنک و  یم  ضیعبت  دوبمک و  ساسحا  دش ، يدام 
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« َّنَّدُمَتال  » .دنک راهم  ار  نآ  دیاب  اما  دراد ؛ شیارگ  تایدام  يوس  هب  یعیبط  روط  هب  ناسنا  * 

« انمعنا : » تفگن انْعَّتَم »  » .دنوش یمن  بوسحم  یهلا  تمعن  یبایماک ، لیاسو  ایند و  ياه  عاتم  همه ي  * 

 « اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  َرْهَز َه  .دوش «  یمن  لگ  زگره  هک  تسا  يا  هفوکش  هچنغ و  نوچمه  ایند ، یگدنز  ياه  هولج  * 

« ِهِیف ْمُهَِنتْفَِنل   » .تسا ناسنا  شیامزآ  رازبا  ایند ، یگدنز  ياه  هولج  * 

تسا هشیر  یب هایگ  دننام  ایند  متفه :

هراشا

�یَلَع -ُه  َّللا َناَکَو  ُحاَی  ِّرلا  ُهو  ُرْذَت  اًمیِشَه  َحَبْـصَأَف  ْرَْألا ِض  ُتاَبَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهاَْنلَْزنَأ  ٍءاَمَک  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ِرْـضاَو ْب  » 
(45 فهک /  «. ) ًرِدَتْقُم ا ٍءْیَش  ِّلُک 

هایگ سپ  میداتـسرف ، ورف  نامـسآ  زا  هک  تسا  یبآ  نوچمه  يرادیاپان ) رد   ) هک نزب  لَثم  ار  ایند  یگدـنز  نانآ  يارب  ربمایپ )! يا   ) و
هدـنکارپ اهداب  هک  نانچ  نآ  دوش ، کشخ  ناهگان  سپ  دور ، ورف  مه  رد  هک ) دوش  هوبناو  دـنک  دـشر  نانچ   ) نآ هلیـسو ي  هب  نیمز 

.تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دننک و  شا 

يارب یتربع  سرد  ات  تساهنآ ، ندـش  رتسکاـخ  نتخوس و  یهلا و  رهق  ندیـسر  ارف  نیمز و  يزبسرـس  شیور و  زا  نخـس  هیآ ، رد  * 
یم کشخ  يداب  كدـنا  اب  زبس و  یناراب  كدـنا  اب  هک  تسا  يا  هشیر  یب  هایگ  نوچمه  ایند  .دـشاب  ادـخ  زا  لفاغ  رورغم و  نامدرم 

.تسا ناسنا  لمع  دنام ، یم  یقاب  هچنآ  هتبلا  دوش ،

یخزرب تایح  . 2-2

(100 نونمؤم /  «. ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  �َیلِإ  ٌخَز  َْرب  ْمِِهئا  َرَو  ْنِمَو  » ...

.تسا خزرب )  ) يا هلصاف  دنوش ، ثوعبم  هک  يزور  ات  نانآ  یپ  زا  و 

نایم تسا  ینارود  خزرب ، .دراد  تمایق  ات  یـصاخ  یگدنز  عون  کی  نآ  رد  ناسنا  هک  یملاع  تسا ، ربق  ملاع  خزرب ، ملاع  زا  دارم  * 
ایند و یگدنز 
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.دشاب یم  روآ  هرهلد  از و  تشحو  سب  ناراکهانگ  يارب  تسا و  ندب  سفق  زا  ییاهر  ناراکوکین  نانمؤم و  يارب  ترخآ و  یگدنز 
هللاو : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما 

هب مُِکب » یلوا  ُنحَنَف  اَنیلا  ُرمالا  َراص  اذا  اّما  َخَزرَْبلا و  ّالا  مُکیَلَع  ُفاخأ  ام 

هلحرم نآ  رد  و   ) میرتراوازـس امـش  هب  ام  تمایق  رد  اریز  مرادن ، امـش  يارب  يرگید  سرت  خزرب  خلت  ثداوح  زا  زج  نم  دنگوس  ادخ 
( مینک نامدوخ  تعافش  لومشم  ار  امش  میناوت  یم  ام 

 «. ٍلِیبَس ْنِم  ٍجو  ُرُخ  �َیلِإ  ْلَهَف  اَِنبُونُِذب  اَْنف  َرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأَو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّب  اُولاَق َر  » 

نوریب يارب  ایآ  سپ  میدرک ؛ فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  کنیا  .يدرک  هدنز  راب  ود  يدناریم و  راب  ود  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ راّفک 
(11 رفاغ / ( »؟ تسه یهار  خزود ) زا   ) نتفر

ود زا  دارم  تسا و  لوا ) روص  خـفن  ) خزرب نایاپ  رد  گرم  و  ندـشربق ) دراو  (و  رمع نایاپ  رد  گرم  ًارهاـظ  ندرم ، راـب  ود  زا  دارم  * 
.تسا مود ) روص  خفن  ) تمایق رد  ندش  هدنز  خزرب و  رد  ندش  هدنز  ندش ، هدنز  راب 

(123 ءاسن /  «. ) ًریِصَن ا َالَو  اِیلَو  -ِه  َّللا ِنوُد  ْنِم  َُهل  ْدِجَی  َالَو  ِِهب  َزُْجی  اًءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  » ...

.دباین يروای  تسرپرس و  شیوخ  يارب  دنوادخ ، زج  دوش و  یم  هداد  رفیک  نادب  دنک  يدب  هک  ره 

ياه یتخس  اه و  يراتفرگ  ار  نمؤم  يراکفالخ  يازج  تایاور ، .دوش  یم  ود  ره  ای  يورخا  ای  يویند  يازج  لماش  ِِهب » َزُْجی   » ریبعت * 
.تسا هدرک  یفرعم  خزرب  ایند و 

(46 رفاغ /  «. ) ِباَذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَع  ِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ایِشَعَو  اوُدُغ  اَْهیَلَع  َنوُض  َْرُعی  ُراَّنلا  » 

دعب هلمج  نانآ  تمایق  مهس  تسا و  نایتوغاط  نآ  خزرب  هیمهـس  نیا  و   ) دنوش یم  هضرع  شتآ  رب  هاگماش  دادماب و  ره  رد  ناینوعرف 
.دینک لخاد  باذع  نیرتدیدشرد  ار  ناینوعرف  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  دوش  اپ  هب  تمایق  هک  هاگنآ  و  دیامرف ): یم  هک  تسا 
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دـنوش و یم  هضرع  تسا ، نانآ  هدـنیآ ي  هاگیاج  هک  خزود  هب  ماش  حبـص و  ره  خزرب ، ملاـع  هب  دورو  گرم و  زا  سپ  ناـمرجم ، * 
یلص قداص  ماما  هوالع  هب  .دنوش  خزود  لخاد  ًامسر  هک  تمایق  زور  ات  تسه  هراومه  تلاح  نیا  دننک و  یم  ادیپ  تخـس  يا  هرهلد 

هب طوبرم  هدـش ، نایب  بش  حبـص و  رد  شتآ  هضرع  هیآ  رد  رگا  تسا و  یمئاد  باذـع  تماـیق ، رد  دـندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
.تسا خزرب  رد  باذع 

 « ...اَْهیَلَع َنوُض  َْرُعی  ُراَّنلا  .دنیب «  یم  تمایق  رد  ار  دوخ  هاگیاج  راکهنگ  هک  تسا  ینارود  تمایق ، ات  گرم  نایم  * 

ٍمیِحَج ُهَِیلْصَتَو  ٍمیِمَح .  ْنِم  ٌلُُزنَف  َنّیِلاَّضلا .  َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناَک  ْنِإ  اَّمَأَو  ...ٍمیِعَن  ُتَّنَجَو  ٌناَْحی  َرَو  ٌحْو  َرَف  َنِیب .  َّرَقُْملا  َنِم  َناَک  ْنِإ  اَّمَأَف  » 
(94  - 88 هعقاو / «. )

ناگدننک بیذکت  زا  رگا  اما  ...دوب و  دهاوخ  وا  يزور  تمعن ، رپ  تشهب  تمحر و  تحار و  .دشاب  نابرقم  زا  رـضتحم ) ) وا رگا  سپ 
(. تسوا يازج   ) خزود هب  دورو  دوش و  یم  ییاریذپ  ناشوج  یبآ  اب  دشاب ، هارمگ 

رد سپ  دشاب ، ادـخ  هاگرد  دـنموربآ  بوخ و  دارفا  زا  هتفر  ایند  زا  هک  یناسنا  رگا  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  * 
تماـیق رد  ییاریذـپ  یلو  تسا ؛ خزرب  هب  طوبرم  شاداـپ  نیا  .درب  یم  رـس  هب  ناـحیَر »  » و ٌحوَرَف »  » رد یتـحار و  تعـسو و  تمحر و 
یجوجل نارفاـک  زا  هتفر  اـیند  زا  هک  یـصخش  نآ  رگا  یلو  تسا ؛ تمعنرپ  تشهب  ٍمیِعَن »  ُتَّنَجَو  دـیامرف « : یم  هک  تسا  دـعب  هلمج 

مه تمایق  رد  و  ٍمیِمَح »  ْنِم  ٌلُُزنَف  غاد «  رایـسب  ياهبآ  خزرب  رد  اـهنآ  ییاریذـپ  هلیـسو  دـننک ، یم  بیذـکت  ار  یتقیقح  ره  هک  دـشاب 
.دوب دهاوخ  ٍمیِحَج »  ُهَِیلْصَتَو  خزود «  شتآ  رد  دورو 

 «. َنُوقَز ُْری  ْمِّهِب  َْدنِع َر  ٌءاَیْحَأ  َْلب  اًتاَْومَأ  -ِه  َّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َالَو  » 

هداد يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دنتـسه  یناگدنز  اهنآ  هکلب  دنناگدرم  دنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  و 
(169 نارمع / لآ   ) .دنوش یم 

.دنک یم  هراشا  خزرب  رد  دنوادخ  دزن  ادهش  ندوب  مّعنتم  هب  زین  هیآ  نیا  * 
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(52 ءارسا /  «. ) اًلِیلَق اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َنوُّنُظَتَو  ِهِدْمَِحب  َنُوبیِجَتْسَتَف  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی  » 

رد  ) یهاتوک تدم  زج  هک  دیرادنپ  یم  دینک و  یم  تباجا  نایوگدـمح  امـش  سپ  دـناوخ ، یمارف  ناتیاهربق ) زا   ) ار امـش  هک  يزور 
.دیا هدرکن  گنرد  خزرب ) ای  ایند 

 « اًلِیلَق اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ   » .تسا هاتوک  رایسب  تمایق ، هب  تبسن  خزرب ، ایند و  رد  ناسنا  ندنام  نامز  تدم  * 

؟ دور یم  اجک  دوش ، یم  ادج  ندب  زا  حور  هک  یماگنه  لاؤس :

باذع ای  بایماک  ندب ، نآ  اب  خزرب  رد  قحلم و  تسا ، یلاثم  بلاق  شمان  هک  ندـب  نیمه  لثم  یندـب  هب  حور  گرم ، ماگنه  باوج :
.مینیب یم  باوخ  ایؤر و  یلاثم  ندب  نامه  اب  باوخ  رد  ام  دوش و  یم 

مه هدـننار  تسا و  نشور  نیـشام  تاقوا : یهاگ  لاـح  تسا ، نآ  هدـننار ي  مکح  رد  حور  لـیبموتا و  کـی  مکح  رد  ناـسنا  مسج 
باوخ تلاح  نیا  هک  دور  یم  دوش و  یم  هدایپ  هدننار  یلو  تسا ؛ نشور  نیشام  یهاگ  .تسا  يرادیب  تلاح  نیا ، هک  نامرف ، تشپ 

نیا .دور  یم  فارطا  هب  هدش و  قحلم  هباشم  ینَدب  هب  دوش و  یم  ادج  حور  یلو  دـنک ؛ یم  راک  ...و  هیلک  هدـعم و  بلق و  اریز  تسا ؛
کباچ کبس و  يردق  هب  هدش و  يراذگ  مان  یلاثم  بلاق  مینک و  یم  رفـس  ریـس و  نآ  اب  دوخ  ياهایؤر  رد  ام  هک  تسا  یندب  نامه 

.دورب ایند  فارطا  هب  هظحل  کی  رد  دنک و  انش  اه  سونایقا  رد  زاورپ و  اه  نامسآ  رد  دناوت  یم  هک  تسا 

.تسا گرم  تلاح  نیا  هک  دوش  یم  ادج  هدننار  مه  شوماخ و  نیشام  مه  یهاگ  - 

يدبا تایح  . 3-2

ترخآ ایند و  هسیاقم 

16و17) یلعا /  «. ) �یَْقبَأَو ٌْریَخ  َرِخْآلاَو ُه  اَْینُّدلا .  َهاَیَْحلا  َنو  ُِرثُْؤت  َْلب  » 

.تسا رتراگدنام  رتهب و  ترخآ  هک  نآ  لاح  دیهد و  یم  حیجرت  ار  ایند  یگدنز  امش  یلو 
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: دراد ار  ریز  ياه  یگژیو  اریز  تسا ، ایند  زا  رتهب  ترخآ  * 

« اهیف نیدلاخ  : » ینامز یگنادواج  . 1

« ضرالا ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  : » یناکم تعسو  . 2

« هریثک ههکاف  «، » لسع نم  راهنا  : » یکاروخ رد  عونت  . 3

« نینمآ : » هودنا سرت و  زا  يرود  . 4

« نیلباقتم ررس  یلع  ًاناوخا  : » رادافو ناتسود  . 5

« نونکملا ؤلؤللا  لاثماک  : » ابیز نارسمه  . 6

/ يروش  «. ) ٍبیِـصَن ْنِم  َرِخْآلا ِه  ِیف  َُهل  اَمَو  اَْهنِم  ِِهتُْؤن  اَْینُّدلا  ْرَح َث  ُدی  ُِری  َناَک  ْنَمَو  ِِهث  ْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  َرِخْآلا ِه  ْرَح َث  ُدـی  ُِری  َناَک  ْنَم  » 
(20

ترخآ رد  میهد و  یم  وا  هب  نآ  زا  دـهاوخب  اـیند  تشک  هک  نآ  مییازفا و  یم  شتـشک  رد  وا  يارب  دـهاوخب  ترخآ  تـشک  هـک  نآ 
.درادن یبیصن  چیه 

: اریز تسا  رتمهم  ایند  زا  ترخآ  * 

 « ِِهث ْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  .تسا «  دشر  هعسوت و  ناهاوخ  ترخآ  يارب  . 1

 « ٍبیِصَن ْنِم  َرِخْآلا ِه  ِیف  َُهل  اَمَو  .دنرادن «  ترخآ  زا  يا  هرهب  چیه  نابلطایند  یلو  دنرب ، یم  هرهب  مه  ایند  زا  ناهاوخ  ترخآ  . 2

 » .دنسر یم  دوخ  فادها  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  نابلطایند  یلو  هثرح » یف  هل  دزن   » .دنـسر یم  دوخ  فادها  همه  هب  ناهاوخ  ترخآ  . 3
 « اَْهنِم ِِهتُْؤن 

 «. ٍقاَو ْنِم  -ِه  َّللا َنِم  ْمَُهل  اَمَو  ُّقَشَأ  َرِخْآلا ِه  ُباَذََعلَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌباَذَع  ْمَُهل  »

ناشیارب یظفاحم  چـیه  دـنوادخ  رهق )  ) ربارب رد  تسا و  رت  تخـس  ترخآ  باذـع  ًاعطق  تسا و  یباذـع  ایند  یگدـنز  رد  نانآ  يارب 
(34 دعر /  ) .تسین

: اریز تسا ، رت  تخس  ترخآ  باذع  * 

« بابسالا مهب  تعّطقت   » .ددرگ یم  عطق  لیاسو  بابسا و  تمایق  رد  فلا )
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« ذئموی مهنیب  باسناالف   » .درادن ییآراک  رگید  یلیماف ، بسن و  ب )

ص:265

رون ریسفت  ساسا  رب  نآرق  رد  ناسنا  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگتـسب و تسا  رـضاح  ّالک » اعیمج  ضرالا  یف  نم  و...هیخا  هتبحاـصو و  هینبب  ...يدـتفیول  مرجملا  ّدوی   » .دوش یمن  لوبق  هیدـف  ج )
.دنک ادف  ار  ناهج  مامت  یّتح 

« مهترذعم نیملاظلا  عفنیال  موی   » .تسین دیفم  یهاوخرذع  د )

« امیمح میمح  لئسیال   » .دننک یم  اهر  ار  رگیدکی  ناتسود  ه )

« اهیف نیدلاخ   » .تسا یگشیمه  دراد و  ماود  و )

« فّفخیال  » .تسین راک  رد  یفیفخت  ز )

« میرکلا زیزعلا  تنا  ّکنا  قذ  » .تسا یمسج  مه  یحور و  مه  ح )

34 و35) ق /  «. ) ٌدیِزَم اَْنیََدلَو  اَهِیف  َنوُءاَشَی  اَم  ْمَُهل  ِدُولُْخلا .  ُمْوَی  َذ 
�
َِکل ٍماَلَِسب  اَهُولُخْدا  » 

دنهاوخب هچ  ره  اجنآ  رد  تشهب  لها  يارب  .تسا  هنادواج  امـش ) يارب   ) زور نیا  .دـیوش  تشهب  دراو  تمالـس  هب  دـنیوگ ): نانآ  هب  )
.تسا دوجوم ) دنهاوخ ، هچ  نآ  رب   ) نوزفا ام  دزن  تسا و  هدامآ 

: هلمج زا  تسین ، تشهب  رد  هک  تسا  یتافآ  ياراد  ًالومعم  ایند ، ياه  تمعن  * 

 « ٍماَلَِسب .تسین «  یجنر  ینارگن و  هنوگ  چیه تشهب  رد  اّما  تسا ؛ جنر  رسدرد و  اب  هارمه  . 1

 « ِدُولُْخلا ُمْوَی  .تسا «  یمئاد  تشهب  یلو  تسا ؛ ّتقوم  . 2

 « َنوُءاَشَی اَم  .تسه «  دنهاوخب  هچ  ره  تشهب  رد  اّما  تسا ؛ دودحم  نآ  عون  . 3

 « ٌدیِزَم اَْنیََدلَو  .تسا «  ینوزف  هب  ور  تشهب  رد  اّما  تسا ؛ دودحم  نآ  رادقم  . 4

تسا هنادواج  یقیقح و  يورخا ، تایح 

«. َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ُناَوَیَْحلا  َیَِهل  َرِخْآلا َه  َراَّدلا  َّنِإَو  ٌبَِعلَو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ِهِذ  -ٰ اَمَو َه »

(64 توبکنع /  ) .تسا ترخآ  يارس  نامه  یقیقح ، یگدنز  دننادب ، رگا  تسین و  هچیزاب  یمرگرس و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  نیا 

 « ُناَوَیَْحلا َیَِهل  َرِخْآلا َه  َراَّدلا  .تسا «  ترخآ  تایح  یعقاو ، ِتایح  * 

« َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول   » .دنتسب یمن  لد  ایند  هب  هنرگو  دنناد  یمن  ار  ترخآ  تقیقح  مدرم ، * 
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تسا زیچان  ترخآ  ربارب  رد  خزرب  ایند و  نامز 

هدش حرطم  مه  رگید  تایآ  رد  تقیقح  نیا  .دنک  یم  هولج  هاتوک  رایـسب  نآ  زا  شیپ  یناگدـنز  هک  تسا  نانچ  تمایق  زور  تمظع 
: هلمج زا  تسا ،

.دندوبن رتشیب  یبش  خزرب ) ای  ایند  رد   ) ایوگ اهاحُض » وا  ًهّیشع  ّالا  اوثبلی  مل  - »

.دیا هدوبن  تمایق  زا  لبق  یمک  تدم  زج  دینک  یم  نامگ  ًالیلق » ّالا  متثبل  نا  نونّظت  و  - »

.دیا هدوبن  نکاس  يزور  هد  زج  دینک  یم  رکف  ًارشع » ّالا  متثبل  نا  - »

.دیا هدوب  خزرب  ای  ایند  رد  زور  زا  يا  هراپ  ای  زور  دینک ، یم  رکف  ٍموی » ضعب  وا  ًاموی  انثبل  - »

دیا هدوبن  رتشیب  یتعاس  کی  دینک  یم  رکف  ًهعاسریغ » اوثبل  ام  - »

تسا ینامسج  یناحور و  يدبا ، تایح 

(99 ءارسا /  «. ) ...اًلَجَأ ْمَُهل  َلَعَجَو  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  �یَلَع  ٌرِداَق  ْرَْألاَو َض  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  -َه  َّللا َّنَأ  اْو  َرَی  َْملَوَأ  » 

نانآ يارب  دنوادخ  و  تساناوت ؟ زین  مدرم  نیا  لثم  ندیرفآ  رب  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  يدنوادخ  دنا  هدیشیدناین  ایآ 
.تسا هدرک  نیعم  یتدم 

یم مهَلثِم »  » نآرق اما  تسا ؛ حور  نامه  نآ  هب  هدش  قحلم  حور  يویند و  ياه  ناوختسا  نامه  هدیسوپ ، ياه  ناوختسا  تمایق ، رد  * 
اب .نآ  نیع  هن  تسا ، یلوا  لثم  نیا  دنیوگ : یم  دنزاسب ، یتشخ  لگ  نامه  زا  هرابود  دنبوکب و  مه  رد  رگا  هک  یتشخ  دـننام  دـیوگ ،

« مهَلثِم  » .تسا داوم  نامه  شداوم  هک  نآ 

مینیب یم  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  ترخآ ، رد 

 «. ًروُْشنَم ا ُهاَْقلَی  ًاباَتِک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ِرُْخنَو ُج  ِهُِقنُع  ِیف  َِرئاَط ُه  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناَْسنِإ  َّلُکَو  » 

یم هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآ  نوریب  يا  هتشون  وا  يارب  تمایق  زور  میا و  هتـسب  شندرگرد  ار  یناسنا  ره  همانراک ي  و 
(13 ءارسا /  ) .دنیب
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: هلمج زا  تسا ، هدیدرگ  حرطم  یتاکن  فلتخم  تایآ  رد  هدش و  هراشا  لمع  همان ي  هلأسم  هب  اهراب  نآرق  رد  * 

« ...ُه َِرئاَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناَْسنِإ  َّلُکَو  .تسا «  همه  يارب  لمع  همان ي  . 1

« هریبک الو  ًهریغص  رداُغی  ال   » .تسا هدشن  راذگورف  يزیچ  همان  نآ  رد  . 2

« هیف اّمم  نیقفشم  نیمرجملا  يَرَتف   » .دنسرت یم  نآ  زا  نامرجم  . 3

« ًابیسح کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ءَرِقا   » .تسا رواد  مکاح و  شلمع ، همان ي  ندناوخ  اب  ناسنا  دوخ  . 4

« هلامشب ...هنیمیب  هباتک  َِیتوا   » .پچ تسدب  نایخزود  دوش و  یم  هداد  ناشتسار  تسدب  ناراگتسر  باتک  . 5

: دنک یم  مسجم  ترخآ  رد  ار  ناسنا  يویند  لامعا  یعقاو  هرهچ  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  * 

«. ًریِعَس ا َنْوَلْصَیَسَو  ًراَن ا  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اَمَّنِإ  اًْملُظ  �یَماَتَْیلا  َلاَْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

هتخورفا یشتآ  رد  يدوزب  دنرب و  یم  ورف  دوخ  مکش  رد  ار  یشتآ  تقیقح ، رد  دنروخ ، یم  متس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  نانآ  انامه ،
(10 ءاسن /  ) .دش دنهاوخ  دراو 

...�یَماَتَْیلا َلاَْومَأ  َنُولُکْأَی  .دـش «  دـهاوخ  راکـشآ  تمایق ، رد  شتآ  ندروخ  تروص  هب  ایند ، رد  میتی  لاـم  ندروخ  یعقاو  هرهچ ي  * 
« ًاران ...نولکأی 

: دراد دوجو  باسح  عون  دنچ  مدرم  يارب  تمایق  رد  * 

« ًاریسی ًاباسح   » .تسا ناسآ  ناشباسح  یهورگ  . 1

.تسا یسرباسح  رد  تقد  باسحلا » ءوس   » زا دارم  باسحلا » ءوس  «، » ًادیدش ًاباسح   » .دنوش یم  یسرباسح  قیقد  تخس و  يا  هدع  . 2

« ًانزو همایقلا  موی  مهل  میقنالف   » .دنور یم خزود  هب  میقتسم  دنرادن و  نازیم  همکاحم و  هب  يزاین  یضعب  . 3
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« باسح ریغب  مهرجا  نورباّصلا  یفوی  امنا   » .دنتسه یتشهب  تسا و  باسح  یب  یهورگ  شاداپ  . 4

ناسآ و ناشباسح  دـننک ، دروخرب  تمحر  وفع و  هب  مدرم  اب  هک  یناسک  دوش ، یم هدـیمهف  ددـعتم  ثیداحا  تاـیاور و  زا  هچنآ  قبط 
تشهب هبربص  لها  خزود و  هب  كرشم  دارفا  .دوب  دهاوخ  تخس  ناشباسح  دننک ، لمع  دیدش  تقد  یتخـس و  هب  مدرم  اب  هک  یناسک 

.تفر دنهاوخ 

(19 فاقحا /  «. ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْمَُهلاَمْعَأ  ِفَُوِیلَو  ْمُهَیّ اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاَج  َرَد  ٍّلُِکلَو  » 

نآ هب  هک   ) تسا تواقش ) تداعس و  زا   ) یتاجرد دنا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  ناگدنیآ ) ناگتشذگ و  سنا ، نج و  زا   ) کی ره  يارب  و 
.دنریگ یمن  رارق  متس  دروم  نانآ  دهدب و  لماک  ار  ناشیاهراک  يازج  دنوادخ )  ) و دیسر ) دنهاوخ 

تاعبتو راثآ  مه  تسا و  دودـحم  کچوک و  رایـسب  مه  ایند  نیا  اریز  درادـن ؛ دوجو  مامت  لماک و  شاداپ  رفیک و  ناکما  اـیند ، رد  * 
.دوش یم  نانآ  رازآ  تیذا و  بجوم  دنک و  یم  تیارس  نارگید  هب  يویند  يازج 

نیرتهب ( ؟ میراد یشاداپ  هچ  دنا ، هداد  تاجن  تافارحنا  عاوناو  داسف  هقرفت ، كرـش ، لهج ، زا  ار  ناسنا  اه  نویلیم  هک  یناربمایپ  يارب 
ای دراد ) دوجو  زین  ملاظ  دارفا  يارب  اهنیا  اریز  تسین ؛ يزیچ  ...و  یهافر لیاسو  اه و  یندیشوپ  اه ، یندروخ  لیبق : زا  ایند  ياه  تمعن 
هک مینک  مادـعا  ار  نانآ  هک  نآ  زج  ( ؟ میراد یتازاجم  هچ  دـنا ، هدرک  حورجم  ای  هتـشک  ار  رفن  نارازه  هک  ینادّالج  نامرجم و  يارب 

( تسا زیچان  رایسب  يرفیک 

 « اُولِمَع اَّمِم  ٌتاَج  َرَد  ٍّلُِکلَو  .دسر «  یم  نآ  هب  شلمع  اب  ناسنا  هک  دراد  یبتارم  تاجرد و  تواقش  تداعس و  * 

 « اُولِمَع اَّمِم  ٌتاَج  َرَد  ٍّلُِکلَو  .تسا «  لمع  تمایق ، رد  هبتر  هجرد و  نییعت  كالم  * 
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َنیِِدلاَخ اَهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـس  اَُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاَقَو  اَُهباَْوبَأ  ْتَِحُتفَو  اَهوُءاَج  اَذِإ  �یَّتَح  ًرَمُز ا  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّب  اْوَقَّتا َر  َنیِذَّلا  َقیِـسَو  » 
(73 رمز / «. )

هک یلاحرد  دنـسر ، نآ  دزن  هب  نوچ  ات  دـنوش  هداد  قوس  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دنتـشاد  اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک  و 
رد دیوش  لخاد  سپ  دیدوب ، هدیدنسپ  كاپ و  امـش  رب  مالـس  : » دنیوگ نانآ  هب  تشهب  نانابهگن  تسا و  هدش  هدوشگ  تشهب  ياهرد 

«. دوب دیهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هک  یلاح 

یم نآرق  تسا ؟ دودـحمان  تماـیق  شاداـپ  رفیک و  ارچ  تسا ، دودـحم  اـیند  رد  ناـسنا  دـب  کـین و  لاـمعا  رمع و  هک  نآ  اـب  لاؤس :
؟ دوب دنهاوخ  تشهب  ای  شتآ  رد  هنادواج  نایتشهب  نایخزود و  دیامرف :

.درادن لدع  اب  یتافانم  تسا و  دنوادخ  فطل  باب  زا  تشهب ، رد  یگنادواج  ًالوا ؛ باوج :

دراو هانگ ، زا  ندش  كاپ  تازاجم و  رفیک و  زا  سپ  نامرجم  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ؛ اهناسنا  همه  يارب  خزود  رد  یگنادواج  ًایناث ؛
.دنوش یم  تشهب 

لتق هب  مادقا  هظحل  کی  رد  هک  یسک  اسب  هچ  .مرج  ماجنا  نامز  هن  دراد ، مرج  ینیگنس  ای  یکبس  نازیم  هب  یگتـسب  رفیک  تدم  ًاثلاث ؛
ایآ .دـنک  یم  ررقم  دـبا  سبح  وا  يارب  هاـگداد  هدروـخن ، فرط  هب  یلو  هدرک ؛ يزادـناریت  ـالثم  هدـشن ؛ قـفوم  یتـح  هدرک و  یـسک 

گرزب يادخ  یتسه و  قلاخ  ینامرفان  رمع  مامت  هک  نآ  تسا ؟ ناسکی  نیزنب  یتشک  کی  اب  نیزنب  هکـشب  کی  ندز  شتآ  تازاجم 
.دوب دهاوخ  باذع  رد  هشیمه  يارب  تسا ، هدرک  ار 

تسا يویند  تیصخش  زا  یباتزاب  يورخا ، تیصخش 

(72 ءارسا /  «. ) اًلِیبَس ُّلَضَأَو  �یَمْعَأ  َرِخْآلا ِه  ِیف  َوُهَف  �یَمْعَأ  ِهِذ  -ٰ ِیف َه َناَک  ْنَمَو  » 

.دوب دهاوخ  رت  هارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  دشاب ، هارمگ  لدروک و  ایند  نیا  رد  سکره  و 
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تریصب اجنیا ، ِتریـصب  �یَمْعَأ » َرِخْآلا ِه  ِیف  َوُهَف  �یَمْعَأ  ِهِذ  -ٰ ِیف َه .تسوا «  يویند  تیـصخش  زا  یباتزاب  ناسنا ، يورخا  تیـصخش  * 
.ار اجنآ  يروک  اجنیا ، یلدروک  دراد و  یپ  رد  ار  اجنآ 

َنیِذَّلا اَّمَأَو  َنو .  ُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکناَمیِإ  َدَْعب  ُْمت  ْرَفَکَأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَتَو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی  »
106 و107) نارمع / لآ  «. ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  -ِه  َّللا ِهَمْح  یِفَف َر  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا 

نانآ زا  ، ) دندش هایسور  هک  یناسک  سپ  .دنوش  یم  هایس  ییاه  تروص  ینارون و  دیفس و  ییاه  تروص  هک  تسا )  ) يزور تمایق ) )
قرغ دندش ، دیفسور  هک  نانآ  اما  دیشچب و  ار  یهلا  باذع  ناترفک  رطاخب  سپ  دیدیزرورفک ؟ ناتنامیا  زا  دعب  ایآ  دوش ): یم  لاؤس 

.دنا هنادواج  نآ  رد  هدش و  ادخ  تمحر  رد 

تیالو ایند  رد  هک  یناسک  .تسایند  رد  ناسنا  تایحور  تـالاح و  ناـمه  مسجت  تقیقح  رد  تماـیق ، رد  یهایـسور  يدیفـسور و  * 
یلو دنوش ؛ یم  رـضاح  ینارون  يا  هرهچ  اب  زور  نآردو  دوش  یم نومنهر  رون  هب  اه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دنا ، هتفریذپ  ار  ادخ 
یم قوس  لهج  كرـش و  هقرفت و  سوه و  ياه  یکیرات  هب  رون  زا  ار  نانآ  اه  توغاط  دنا ، هداهن  ندرگ  توغاط  تیالو  هب  هک  نانآ 

.دنوش یم  روشحم  یکیرات  یهایس و  رد  تمایق  رد  دنهد و 

: تمایق رد  اهامیس  * 

« هوجو ّضیبت   » .نادیفس ور  - 

« هّدوسم مههوجو   » .ناهایس ور  - 

« همعان ذئموی  هوجو   «، » هرضان ذئموی  هوجو   » .ناداش ییاه  هرهچ  - 

 « هرساب ذئموی  هوجو   » .نیگمغ هتفرگ و  ییاه  تروص  - 

 « هرشبتسم هکحاض  هرفسم .  ذئموی  هوجو   » .نادنخ ییاه  هرهچ  - 

 « هربغ اهیلع  ذئموی  هوجو   » .هتفرگ رابغ  درگ و  ییاه  تروص  - 
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« هعشاخ ٍذئموی  هوجو   » .لیلذ راوخ و  ییاه  هرهچ  - 

تسین یهاوخرذع  ناربج و  ياج  يورخا  یگدنز  رد 

 «. َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َالَو  او  ُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َال  َُّمث  اًدیِهَش  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَیَو  » 

دش دهاوخن  هداد  یمالک ) چیه   ) هزاجا دندیزرو  رفک  هک  یناسک  هب  سپس  میزیگنارب ، يدهاش  یتُما  ره  زا  هک  ار  يزور  نک ) دای   ) و
(84 لحن /  ) .دنوش یمن  هدناوخارف  یهاوخرذع  يارب  اهنآو 

.كرادـت هن  یهاوخرذـع و  هن  تسا ، هبوت  ياـج  هن  تماـیق  رد  اـما  دومن ؛ ناربـج  مه  یهاوخرذـع و  هبوت و  ناوت  یم  مه  اـیند  رد  * 
دیدوبن امـش  رگا  نینمؤم » اّنکل  متنا  الول  : » دـنیوگ یم  يرگید  هورگ  هب  نایخزود  زا  یـضعب  هک  یتقو  نوچ  تسا ؛ دودرم  مه  هیجوت 

.دیدوبن ندروآ  نامیا  لها  امش  دوخ  هکلب  نینمؤم » اونوکت  مل  لب  : » دسر یم  باطخ  میدوب ، نمؤم  ام 

هتـسیاش راک  ات  نادرگزاب  ایند  هب  ار  ام  ًاحلاص » لمعن  انعجراف  « ؛ دـنهاوخ یم  دـنوادخ  زا  یتقو  نوچ  تسا ؛ دودرم  هانگ  كرادـت  اما 
« متیسن امب  اوقوذف  «. » اهلئاق وه  هملک  اهنا  الک  : » دنونش یم  خساپ  میهد ، ماجنا  يا 

.دننک یهاوخرذع  هک  دنبای  یمن  هزاجا  نورذتعیف » مهل  نذؤیالو  : » دیامرف یم  نآرق  هک  ارچ  تسا ؛ دودرم  یهاوخرذع  اما  و 

« نیعمجا هلآ  دّمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلاو  »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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